
           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 171 /18.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind modificarea taxelor speciale percepute la Administrația cimitirului orășenesc, aflat în 

administrarea orașului Ocna Mureș 

 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă________ publică, la 

data de __________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ________, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 17256/26.10.2021 al Serviciului de administrare a domeniului public și 

privat al orașului Ocna Mureș privind necesitatea modificării taxelor speciale percepute la 

Administrația cimitirului Ocna Mureș; 

 Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr.54/28.04.2021 privind indexarea și stabilirea 

impozitelor și taxelor fiscale pe anul 2022; 

 Prevederile art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționareea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 raportul de specialitate ___________ nr. ________/___________ al  __________________;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş,  

 art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;  

 art.4 lit. b) și art.7  din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

actualizată; 

 Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerale; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al cimitirului orășenesc Ocna Mureș. 

 Raportul procedurii de consultare a publicului nr.____________. 

 

 În temeiul art. 129, alin. (1),  art. 136,  art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă noile taxe speciale percepute la Administrația cimitirului orășenesc Ocna Mureș, 

care se aplică începând cu data de ________, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

 

Art. 2.  Taxele speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat 

din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.54/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor fiscale pe anul 2022, se modifică în mod corespunzător, începțnd cu data aplicării prezentei 

hotărâri. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

       

            Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 
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       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul de administrare al domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș; 

       - Administrația cimitirului Ocna Mureș; 

       - Afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul VITL. 

 

 

                                                                   Ocna Mureş,  18.11.2021 

 

 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                   SECRETAR GENERAL 

                               SILVIU VINŢELER                                           SIMION NICUŞOR PANDOR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 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 comisie de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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