JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

"?;u*"":i rii,
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clidiri datorat pentru anul2019
Asocia(ia Culturall ,,Petofi $andor,, din Albeqti, jude(ul Mureq

de

Consiliul local Albegti, judeful Mureq,
Av0nd in vedere:
- cererea depusa de Asociatia Culturala,,Petofi Sandor" inregistratd sub nr.82l9l19.1 I.20r8
prin care se solicitd scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat, aferent anului 2019,
pentru imobilul din Albesti, str.Muzeului nr.72 in care isi desfasoara activitate;
- raportul de specialitate cu nr.8357122.11.2018 prezentat de compartimentul lmpozite gi
Taxe;
- expunerea de motive a primarului Comunei Albesti cu nr.8360/22.11.2018
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Albegti nr. .
I 2Ol8
- prevederile art. 456 alin.2lit. d, din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art.27 din Legea nr. 27312006, privind finan(ele 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 aart. 115 alin. (l) lit. b) din Legea nr.2l5l200l aadministra(iei
publice locale, republicat6, cu modificdrile gi completIrile ulterioare,

HorAnA$rE
Art.l.Se aprobd scutirea integrald de la plata impozitului pe clddiri, pentru anul 2019, a
imobilului situat in Albegti, str. Muzeului nr.72, proprietate a Asociatiei Cultuiale ,,petofi Sandor,,
din Albesti, judetul Mures.
Art.2. Compartimentul Impozite gi Taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.
Art.3. Prin grija secretarului comunei Albegti prezenta hotlrdre se aduce la cunoqtinla
cetatenilor prin afisare la sediul Primariei gi pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.ro qi va
fi comunicatS, ?n termenul prevdzut de lege, c[tre: Institutia Prefectului Judetut Muies, aso"iatia
Culturala,,Petofi Sandor"Albesti, Primarul comunei Albesti si Compartimentul Impozite si taxe..
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Nr.8360 din 22.1 I .201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clicliri
datorat pentru anul 2019 de Asocia(ia culturali ,,petofi $andor,' din Albeqti,
judeful Mureq

Potrivit art.456 alin. 2, lit. d, din Legea nr.227l2Ol5 privind Codul fiscal, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare, consiliile locale pot hotdri sd acorde scutirea sau
reducerea impozituluiltaxei, pentru clSdirile utilizate de organiza{ii nonprofit, folosite
exclusiv pentru activit[tile fErd scop lucrativ.
Prin activitatea depusd in imobilul situat in Albegti, str. Muzeului, nr. 72.
Asocialia Culturala,,Petofi $andor" se incadreazd in prevederile art.456 alin.2lit. d, din
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modific[rile gi completdrile ulterioare. motiv
pentru care se propune adoptarea hotirdrii privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe clidiri datorat pentru anul 2019 de Asocialia Cultural5,,Petofi $andor" din
Albeqti, judelul Mureq.
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La proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitulu-i
iri datorat
pentru anul2019 de Asociafia Culturall ,,Petofi $andor" din Albeqti, jude{ul Mureg

Prin cerereanr.S2lg/19.11.2018 Asocialia Cultural6,,Petofi $andor", organiza\ie nonprofit,
care nu desfbqoard activitSli comerciale sau aducdtoare de venit, ci desfrgo ard, activitali de
promovare a acliunilor culturale, propagarea tradiliilor locale qi zonale, solicitd scutirea de la plata
impozitului pe cladiri datorat aferent anului 2019, pentru imobilul situat in Albegti, str. Muzzului,
nr.72 in care isi desfasoara activitatea.
Potrivit art. 456 alin.2,lit. d, din Legea nr.22ll20l5 privind Codul fiscal, cu modificarile
qi completdrile ulterioare, consiliile locale pot hotdri sd acorde scutirea sau reducerea
impozitului/taxei, pentru clddirile utilizate de organizalii nonprofit, folosite exclusiv pentru
activitdtile ftrd scop lucrativ.
Ludnd in considerare cererea depusd de solicitant, considerdm cd imobilul situat in Albegti,
str. Muzeului, nr. 72, proprietate a Asociatiei Culturale ,,Petofi $andor", se incadre azd in
prevederile art. 456 alin. 2lit. d, din Legea w. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile qi
completlrile ulterioare, prin urmare poate beneficia de scutirea integrala de la plata impozitului pe
cladire stabilit pentru anul 2019.
Avdnd in vedere cele prezentate, considerdm legald aprobarea scutirii de la plata impozitului
pe cladiri aferent anului 2019, pentru imobilul situat in Albegti, str. Muzeului, nr. 72, apartinand,
Asociatiei Culturale ,,Petofi Sandor" din Albesti.
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Asocia{ia culturari pet6fi s6ndor, cu sediur in roiilftrtl,
Ato.9ti, str.
prin prez.enta rugim de a ne scuti de prata impoziturui
asupra
Il',":*:,,\r.
,lr:adresa mai
imobilului de la
sus menlionat5, aflati ?n proprietatea asociafiei.

Dorim sE vd informim

ci

scutirea cotei de impozit pentru sediile

organizaliilor non-profit, se incadreazd in limitele legii. (Legea
nr" 227/2o:|s, art.
455, al. 2,lit. d, art. 460, al.2).
Vd mulqumim pentru inlelegere

.

Albegti,
la 19 noiembrie 2O1g
Cu respect:
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