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          ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREȘ 

         PRIMAR  

NR. 64 din 11.04.2022 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind impozitele și taxele locale care se vor aplica în anul 2023 la nivelul UAT orașul Ocna Mureș, 

ca urmare a indexării cu rata inflației a nivelurilor aferente anului 2022 

 

 

         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 nr. 5927/06.04.2022 al Serviciului I.T.L. care vizează indexarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele și taxele locale, amenzile și tarifele aplicabile pentru anul fiscal 

2023 la nivelul orașului Ocna Mureș; 

 comunicatul de presă nr.17/14.01.2022 al  Institutului Național de Statistică publicată pe site-

ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în care se precizează că pentru 

anul 2021 rata inflației este 5,1%; 

 raportul de specialitate_______________ nr. ______/_______________ al  Serviciului I.T.L,  

 avizele ______________ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş; 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată,  

 art.56, art.120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

 art. 20  din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

 art. 5 alin. (1) lit.a) și alin.(2) , art.16 alin.(2) , art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și art.76 1 alin. 

(2) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art.1, art. 2 alin. (1) lit. (h), precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013  privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Art.491 și normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

aprobate prin HG nr.1/2016, actualizată;  

 Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local nr.118/28.05.2015 privind reîncadrarea pe zone a străzilor din 

oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016; 

 Hotărârea Consiliului Local nr.117/28.05.2015 privind încadrarea pe zone a terenurilor 

extravilane din UAT Oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016; 

 Hotărârea  Consiliului Local nr. 54/28.04.2021 privind indexarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile care vor fi încasate începând cu 

anul fiscal 2022. 

           Luând în considerare : 

           -  prevederile art. 491  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 

   ”  (1)  În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 

data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

     (11)  Prin excepţie de la prevederile alin.(1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. 

(5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile 

minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

   (2) Sumele indexate conform alin. (1) și (11)  se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică 

în anul fiscal următor.”; 

 

           În temeiul  art.87, alin.(3), art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), 

lit. c) 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  Pentru anul fiscal 2023 orice impozit sau orice taxă locală, care constă într-o anumită sumă 

în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei și care consituie venit la bugetul local al orașului 

Ocna Mureș se indexează cu rata inflației pe anul 2021, respectiv 5,1 % aplicată la impozitele și taxele 

locale stabilite în anul fiscal 2022. 

 

        Art.2. Prin excepţie de la prevederile art. 1, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. 

(5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se 

indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației. 

 

        Art.3. Pentru anul fiscal 2023 cuantumul impozitelor și taxelor locale, care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei și care constituie venit la bugetul  
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local al orașului Ocna Mureș, vor fi stabilite  prin hotărâre separată, adoptată  cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar actual ( respectiv 26 decembrie 2022) și vor fi 

calculate pornind de la cuantumurile rezultate prin aplicarea prevederilor art. 1 din prezenta. 

 

     Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

     Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureș, Silviu Vinţeler.  

 

              Se comunică la:  

- Instituția Prefectului – județul Alba; 

- Primarul oraşului Ocna Mureş; 

- Serviciul I.T.L.     

- Administrația Pieței; 

- Administrația Cimitirului Orășenesc; 

- Celelalte compartimente care percep taxe locale sau taxe speciale; 

 

 Ocna Mureş,  11.04.2022 

 

                         INIŢIATOR,               AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                               SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 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 și 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 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored: G.M.A .Ex: 3,  anexe: 0;  Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri:   
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