
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR.47
din20.12.2018

privind aprobarea scutirii de Ia plata impozitului pe cl5diri pentru anul2019 a unui
imobil apar(inind funda(iei'6Pentru Familia Creqtin6"

Consiliul local al comunei Albegti, judelul Mureq
Avdnd in vedere:

- cererea inregistrat[ sub nr.8l92l16.ll.20l8 prin care funda{ia ,,Pentru Familia
Cregtind" solicitd scutirea de la plata impozitului pe clIdiri aferent anului 2019, pentru
imobilul situat in Albegti, str. Lung6, nr.92, ?n care se desftgoar[ o parte a activitAtii
Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi pentru copii cu dizabilitdli,
pentru anul 2018;
- raportul de specialitate cu nr.8340122.112018 prezentat de compartimentul Impozite gi

Taxe;
- expunerea de motive a primarului Comunei Albesti cu nr.8350/22.11.2018;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Albeqti nr.9068, 9070 si

9071 din 20.12.2018;
- prevederile art. 456 alin. 2lit. d, din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art.27 din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale
In temeiul prevederilor art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) coroborat cu

prevederile art.45 alin. (2) lit. c) si a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.2l5l200l a

administrafiei publice locale, republicat6, cu modific6rile gi complet[rile ulterioare,

HOTAnA$rE

Art.l. Se aprobi scutirea integral5 de la plata impozitului pe clSdiri, pentru anul2019, a
imobilului situat in Albegti, str. Lung6, nr.92, proprietate a funda(iei ,,Pentru Familia Cregtin6",
imobil avdnd ca destina(ie - Centru de zipentru copii cu dizabilitdli.

Art.2. Compartimentul Impozite gi Taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.

Art.3. Prin grija secretarului comunei Albegti prezenta hotdrdre se aduce la cunogtinla
cetatenilor prin afisare la sediul Primariei qi pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.ro
gi va fi comunicatd, in termenul prevdzut de lege, cdtre: Institutia Prefectului Judetul Mures,
Primarul comunei Albesti, Compartimentul Impozite si Taxe, Fundatia ,,Pentru Familia
Crestina".
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