JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTARAREA NR....
din ................. 2018

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clidiri pentru anul2019 a unui
imobil aparfinind fundafiei "Pentru Familia Creqtini,,
Consiliul local al comunei Albegti, jude(ul Mureq
AvAnd in vedere:

-

cererea inregistrat[ sub nr.S192116.11.2018 prin care fundafia ,,Pentru Familia
Cregtind" solicitl scutirea de la plata impozitului pe clddiri aferent anului 2019, pentru
imobilul situat in Albegti, str. Lungd, nr.92, in care se desfbgoard o parte a activitdtii
Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi pentru copii cu dizabilit[1i,
pentru anul 2018;
- raportul de specialitate cu nr.8340122.112018 prezentat de compartimentul Impozite qi
Taxe;

- expunerea de motive a primarului Comunei Albesti cu nr.8350/22.11.2018;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Albeqti nr... ......12018;
- prevederile art. 456 alin. 2 lit. d, din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu
modificdrile gi complet6rile ulterioare;
- prevederile art.27 din Legea nr. 27312006, privind finanlele 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. I 15 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 2l5l2}0l a
administra(iei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

HorAnA$rE
Art.l. Se aprobd scutirea integrald de la plata impozitului pe cl6diri, pentru anul2019, a
imobilului situat in Albegti, str. Lungd, nr.92, proprietate a funda(iei ,,Pentru Familia Creqtini",
imobil avdnd ca destina{ie - Centru de zi pentru copii cu dizabilitdti.
Art.2, Compartimentul Impozite gi Taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.

Art.3. Prin grija secretarului comunei Albeqti prezenta hotdrdre se aduce la cunogtinta
cetatenilor prin afisare la sediul Primariei qi pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.lq
qi 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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JUDETUL MURE$
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Nr"8350 din22.l 1.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clicliri
pentru anul20l9 a unui imobil apar(in6nd funda(iei o'Pentru Familia Cregtini"

Potrivit art.456, alin.2, lit. d, din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modific[rile gi completlrile ulterioare, nu se datoreazd impozit, pentru clddirile utilizate
de organiza\ii nonprofit, folosite exclusiv pentru activitAtile fbrd scop lucrativ, potrivit
hotdrdrii consiliului local.
Prin activitatea depusd in imobilul situat in Albeqti, str. Lung[, nr.92, in care se
desftgoard o parte a activitdtii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi
pentru copii cu dizabilitdtri, de c[tre fundalia ,,Pentru Familia Cregtin6", imobilul se
incadreazd" in prevederile art. 456, alin.2,lit. d, din Legea nr.22712015 privind Codul
fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, motiv pentru care se propune adoptarea
hotdrdrii privind scutirea de la plata impozitului pe clddiri a imobilului apa(indnd
fundaliei,,Pentru Familia Cregtin6".
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La proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata im
ri pentru
anul2019 a unui imobil aparfinind funda{iei 6'Pentru Familia Cregtini"
Prin cererea inregistratd sub nr.81 92116.11.2018 fundalia ,,Pentru Familia Creqtind" solicita
scutirea de la plata impozitului pe clddiri aferent anului 2019, pentru imobilul situat in Albeqti, str.
Lung6, nr. 92, in care se desfbgoarl o parte a activitAtii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa
Luminii", centru de zi pentru copii cu dizabilitafl.
Solicitantul a depus Actul Constitutiv gi Statutul fundaliei ,,Pentru Familia Cregtind", de
unde rezultd cd obiectul de activitate al fundatiei il constituie oferirea de asistenja social6,
pedagogicd, economicd gi spirituald familiilor nevoiage sau familiilor care preiau in ingrijire copii
abandonati. De asemenea in completarea documentelor menlionate mai sus s-a depus qi licenta de
func{ionare seria LF nr. 0001437108.08.2017 privind acreditarea centrului de zi pentru copii cu
dizabilitafl ,,Casa luminii", dovada sediului prin extras CF nr.50449 Albesti, certificatul de
acreditare a standardelor de calitate privind furnizarea serviciilor sociale seria AF nr. 000510.
Potrivit art. 456, alin.2,lit. d, din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile
gi completdrile ulterioare, consiliul local poate hotara scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe
cladiri datorate pentru clSdirile utilizate de organizafii nonprofit folosite exclusiv pentru activitadle
frrd scop lucrativ.
Ludnd in considerare documentele prezentate de solicitant, considerlm ci imobilul situat in
Albegti, str. Lung6, nr.92, proprietate a funda(iei ,,Pentru Familia Creqtind", in care se desfbqoar6 o
parte a activitdlii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi pentru copii cu
dizabilitdli, se incadreazd in prevederile art. 456 alin.2lit. d, din Legeanr.22712015 privind Codul
fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prin urnare poate beneficia de scutire integral[ de
la plata impozitului pe cl6diri.
Av6nd in vedere cele prezentate, considerdm legalS aprobarea scutirii de la plata impozitului
pe clSdiri pentru imobilul situat in Albeqti, str. Lung[, m.92, in care igi desftgoard, activitatea
fundaJia,,Pentru Familia Cregtind".
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FANDATIA,,PENTRU FAMILIA CRE$TINI"
545400 Sighisoara, str. H. Teculescu nr.39

jud. MureS / RO
Telefon / Fax: 0265-773904 sau 0265-778716

Sefiinla 456/1999 Tribunalul MureS

CUI:RO 11701226
,,Oricine va primi un copilaq ca acesta in numele Meu,

mi primegte pe Mine." (Matei r8,5)

Nr.226 / 16.11.2018
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PRIMARIA ALBE$TI
in atenfia Consiliului Local Albegti
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Vd rug6m prin prezenta sd aprobafi scutirea de la plata impozitului pe cl6diri datorat pentru imobilul
situat in Albegti, str. Lungd nr. 92, scutire posibild conform articolului 456, aliniat

2,literad al Codului

Fiscal.

in acest imobil

se desfrgoard o parte a

activitatii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii,,,
activitatea Centrului de zi pentru adulfi cu dizabilitdli.

Vi mullumim anticipat.

Cu stimd,
Teodor Halmen

director

