ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 4/21.01.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea taxelor care vor fi încasate în anul 2020
de către compartimentul cimitirul orășenesc Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ______________
la data de ____________ ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______/______________,
de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler.
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 199 din 09.01.2020 al Administratorului cimitirului orășenesc,
din care rezultă necesitatea majorarea taxelor care vor fi încasate încasate în anul 2020 de
către compartimentul cimitirul orășenesc Ocna Mureș;
- raportul de specialitate nr. ________/___________ al Serviciului impozite și taxe locale,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureş;
- avizele _____________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş;
- Anunţul de punere în dezbatere publică nr. _______/_______________
- Procesul Verbal nr. _______/________ încheiat cu ocazia finalizării debaterii publice
- legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
- legea nr. 102/2014 privind finanțele cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare,
actualizată;
- legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată;
- partea a V-a, titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a UATrilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 72/25.04.2013 privind aprobarea
Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirului orăşenesc Ocna Mureş
- Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 67/24.04.2019 privind indexarea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile
care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2020
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a) , art. 136, art. 139, alin. 3, lit. b) şi art. 196, alin. 1, lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea taxelor care vor fi încasate în anul 2020 de către compartimentul
cimitirul orășenesc Ocna Mureș, după cum urmează:
- Taxă de concesiune (redevenţă) pentru locurile de veci concesionate pentru o perioada
de 25 de ani, în cuantum de 400 lei/loc de veci:
- Taxă de concesiune (redevenţă) pentru locurile de veci concesionate pentru o perioadă
de 7 de ani, în cuantum de 200 lei/loc de veci:
- Taxă de întreţinere anuală a cimitirului, în cuantum de 21 lei/loc de veci/an:
- Taxă de închiriere capelă, în cuantum de 209 lei/eveniment;
- Garanţie de bună execuţie a lucrărilor de construcţii şi amenajări la locurile de veci , în
cuantum de 530 lei, indiferent de tipul lucrării care va fi executată;
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-

Taxa de autorizare a lucrărilor de construcţii şi amenajări la locurile de veci în
cuantum de:
 30 lei/mici reparaţii la locul de veci;
 50 lei/capac betonat;
 50 lei/montare cruce, obelisc etc;
 100 lei/bordurare mormânt;
 150 lei/ lucrare pentru criptă simplă;
 250 lei/lucrare pentru criptă dublă;

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Silviu Vințeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului – județul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Administrația cimitirului orășenesc Ocna Mureș;
- Serviciul ITL;
Ocna Mureş, 21.01.2020
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINŢELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 2 lit. g)din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile
art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Compartimentului ______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b,
art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
către următoarea comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________
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