
9 
 

          R O M Â N I A 
         JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
      CONSILIUL  LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR.100 
 
       CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30.06.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932/23.06.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a 
reducerilor/scutirilor de la plata impozitului pe clădiri sau terenuri, pentru anul 2012 de care vor 
beneficia persoanele fizice îndreptăţite, iniţiat de către primarul oraşului Ocna Mureş; 
        Văzând referatul nr.6589/20.05.2011 al serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite 
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 
       Având în vedere Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborată cu art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003, aprobate prin HGR nr.1861/29.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1:  - Se stabilesc tranşele de venit lunar de care beneficiază contribuabilii persoane fizice în 
vederea acordării de scutiri sau reduceri de la plata impozitului datorat pentru clădirea folosită ca 
domiciliu şi terenul aferent acesteia, pe anul 2012, după cum urmează 
 

CUANTUMUL VENITULUI 
LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE 

SCUTIREA/REDUCEREA 
ACORDATĂ 

Până la 125 lei inclusiv 100% 
Între 126 – 150 lei inclusiv 40% 
Între 151 – 200 lei inclusiv 30% 
Între 201 – 300 lei inclusiv 20% 
Între 301 – 400 lei inclusiv 15% 
Între 401 – 500 lei inclusiv 10% 
Peste 500 lei NU SE ACORDĂ 

 
           Art.2: - Contribuabilii persoane fizice interesate vor putea depune cereri însoţite de acte 
doveditoare legale privind componenţa şi venitul lunar al persoanei singure sau al familiei, după caz, 
la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în perioada 03.01.2012 – 28.02.2012 inclusiv, 
 
           Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Augustin Iosif Drăguţ;     
       Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale ; 
       - Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures. 
 

Ocna Mureş, 30.06.2011 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA, 
        ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 

PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:17. 




