
ROMANIA                                                                                                                   

JUDETUL MURES                                                                                            

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr.7 

Din  28 februarie 2017 

Pentru  modificarea Hotararii Consiliului local Ogra nr.32/20.12.2016 , privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale precum si a zonelor in cadrul comunei Ogra, incepand cu 

anul 2017 

 

Consiliul Local Ogra, judetul Mures, întrunit în sedință ordinară de lucru, 

Având in vedere: 

-Raportul de specialitate nr.327 /25.01.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului local 

Ogra nr.32/20.12.2016 , privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a zonelor in 

cadrul comunei Ogra, incepand cu anul 2016; 

- Hotararea Consiliului local Ogra nr.32/20.12.2016, privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale precum si a zonelor in cadrul comunei Ogra, incepand cu anul 2016;; 

-art.16 alin. (2); art. 5 alin.(1) lit „a”;  art.27 precum şi a art.30 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea  si 

completarea unor acte normative; 

-Rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local, 

În temeiul art.36  alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, actualizată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Punctul I din  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.32/20.12.2016, Capitolul 

IX-Alte taxe locale se modifică și se completează cu “ Taxa pentru colectarea gunoiului menajer 

de la institutii publice si unitati care desfasoara activitati de servicii hoteliere in cuantum de  250 

lei/luna.” 

Art.2  Punctul II. din  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.32/20.12.2016, Anexa-

Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru, se abrogă. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Biroul Financiar 

Contabil-Resurse Umane. 

Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Mures, Primarului 

comunei Ogra, Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane si  spre afisare, prin grija 

secretarului comunei Ogra. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   Contrasemnează   

             Szekely Janos-Szilard                                              SECRETAR,                                                                                                                              

                                                                                     Crefelean Anicuța-Ramona                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


