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JUDETUL MURES 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  
Nr. 21 din  27 aprilie 2018 

 
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale  pentru anul fiscal  2019  

                                
 

Consiliul Local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 

 Având în vedere prevederile: 
     -art.36 alin. (4) lit. “c”; art.36 alin.2 lit. „d” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
     -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; 
 -Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 
 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 Tinând cont de prevederile art.7 alin.(1) și (2) al  Legii nr.52/2003, privind 
transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 
 Luând act de Expunerea de motive a primarului comunei Ogra nr.1338/12.03.2018  şi 
în baza Raportului de specialitate nr.1376/12.03.2018,  întocmit de Biroul Financiar 
Contabil-Resurse Umane; 
 In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” si in temeiul art.45 
alin. (2) litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

Hotărăște: 
 
 Art.1 Nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 se stabilesc 
conform prezentei hotărâri, în limitele prevăzute de lege. 
 Art.2 Impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se indexează cu 1,34%  

   Art.3. Se stabilesc impozitele şi taxele locale, începand cu anul 2019,astfel: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în ,,Tabloul cuprinzând impozitele şi 

taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 
2019” – conform  Anexei nr.1 la prezenta; 

b) cota prevăzută de art. 457 alin (1) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 0,15%; 

c) cota prevăzută de art. 458 alin (1) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 0,8%; 

d) cota prevăzută de art. 458 alin (3) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 0,4%; 

e) cota prevăzută de art. 458 alin (4) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 2%; 
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f) cota prevăzută de art. 460 alin (1) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 0,15%; 

g) cota prevăzută de art. 460 alin (2) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 1%; 

h) cota prevăzută de art. 460 alin (3) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 0,4%; 

i) cota prevăzută de art. 460 alin (8) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 5%; 

j) cota prevăzută de art. 477 alin. (5) din Legea 227/2015 cu completările ulterioare se 
stabileşte la 3%; 

 
Art.4.(1)  Bonificaţia  prevăzută de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) 

din Codul fiscal se stabileşte după cum urmează: 
a) în cazul impozitului pe clădiri aparţinând persoanelor fizice la 10%; 
b) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor fizice la 10%; 
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând persoanelor fizice la 

10%. 
d)  în cazul impozitului / taxei pe clădiri aparţinând persoanelor juridice la 10 %; 
e) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor juridice  la 10 %; 
f) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând persoanelor juridice la 10 

%. 
 

 (2).Pentru determinarea impozitului pe teren, se mentine  încadrarea acestuia în zona 
A, rangul IV pentru localitatea Ogra si zona A,  rangul V pentru localitatile Dileu-Vechi, 
Giulus, Lascud, si Vaideiu. 

Art.5 Se aprobă  cota adițională de majorare  cu 10% a impozitelor și taxelor locale, 
cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa prevăzută în 
Capitolul IX-Alte taxe locale din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.6.  Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7 Prezenta hotărâre  se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare. 
Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul 
comunei Ogra prin Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane și se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Ogra. 
  

 

  

 
                                                                                           Contrasemnează 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETAR, 
          Popa Gheorghe                                     Crefelean Anicuța-Ramona 
 
 
 
 
 

   
Hotărârea a fost adoptată cu____ voturi ”pentru”, _____voturi ”împotriva” și ____”abțineri” 

Consilieri locali: în funcție _____, prezenți ______  
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