
JUDE;TUL MURE$
coMUNA ALBE$Tr
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HorAnAnB NR.....,..
din ...................... 2019

privind scutirea de la plata impozitului pe clSdiri a unui imobil
apa(indnd (F undafiei "pentru Famiria Creqtinr,' sighiqoara,,

Consiliul local al comunei Albeqti, judeful Mureq
Avdnd in vedere:

- cererea inregistratd sub nr. 10086 I 28.11.2019 prin care fundafia ,,pentru Familia
Cregtind" solicitd scutirea de la plata impozitului pe cl6diri, pentru imobilul situat in
Albegti, str. Lung5, nr.92, in care se desfEgoara o parte a activiialii Centrului de Servicii
Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi pentru copii tu dizabilitili, pentru anul 20lg
- raportul de specialitate nr. 10196 12.12.2019 prezentatde compartimentul Impozite qi

Taxe
- referatul de aprobare nr. 10197 I z.l2.2ol9 a primarului comunei Albegti- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Albeiti n.. ......... I

- prevederile art.456 alin.2lit.c gi lit. d, din Legea nr.22712017 privind Codul fiscal, cu
modifi clrile gi completdrile ulterioare
- prevederile art. 27 din Legea nr. 27312006, privind finanfele publice locale

in temeiul art.t29 alin.(2), rit(b), alin.(4) li(c), arr. 139 alin.(l),9i atin.(3) lit.(c) qi art.
196' alin.(l) li(a) din Ordonanla de urgenti nr.57l2Ol9 privind Codul'aJministraiiv,

HorAnA$rE

Art. I Se aprobi scutirea integrald de la plata impozitului pe cl6diri, pentru anul2020, a
imobilului situat in Albeqti, str. Lungd, nr.92, pioprietate a fundaliei ,,pentru Familia Cregtind,,,
imobil ildnd ca destinafie - centru de zi pentru copii cu dizabilitaii.

Lrt' 2 Compartimentul Impozite gi Taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotlrdri.
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AV IZ A'T PENTRU LECALITATE
SECRE'IAR GENERAL
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]IOMANIA
JUDIITUL MURE$
coMUNA ALBn$Tr Nr. 10197 din 02.12.2019

REFERAT DE APROBARE

cu privire Ia scutirea de la plata impozitului pe clidiri a unui imobil
apar(inind fundafiei "Pentru Familia Cregtini,,

Potrivit art.456, alin. 2, lit. d, din Legea nr.22712017 privind Codul fiscal, cu
modificdrile gi completSrile ulterioare, nu se datoreazd impozit, pentru clddirile utilizate
de org;anizalii nonprofit, folosite exclusiv pentru activitdtile fErd scop lucrativ, potrivit
hot[rdrii consiliului local.

Prin activitatea depus6 in imobilul situat in Albegti, str. Lung6, nr. 92, in care se
desfEgoard o parte a activititii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi
pentru copii cu dizabilit6li, de cdtre funda{ia ,,Pentru Familia Cregtind", imobilul se
incadreazd, in prevederile art. 456,alin.2,lit. d, din Legea nr.22712017 privind Codul
fiscal, cu modificdrile qi completirile ulterioare, motiv pentru care se propune adoptarea
hotdr6nii privind scutirea de la plata impozitului pe cl[diri a imobilului apa(inand
fundafiei,,Pentru Familia CregtinS".
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JUDETUL MURE$
COMUNA ALtsE$TI

Nr. 101 96 din 02.12,2019
Comuna AlbeSti, str.Lungd nr.l23, cod 547025 , tel.- (0265) - 77800t; tel.-

fax-(0265)- 777 t 68
e-mail albesti@cjmures. ro, http:4www.comunaalbesti. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clidiri a unui imobil
apar(in6nd funda(iei "Pentru Familia Creqtinl',

Prin cererea inregistratd sub nr. 10086 128.11.2019 fundalia,,Pentru Familia Cregtind"
solicitii scutirea de la plata impozitului pe cl6diri, pentru imobilul situat in Albeqti, str. Lungd, nr.
92,in (lare se desftgoard o parte a activit6tii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de
zi pentru copii cu dizabilitali, pentru anul2020.

Solicitantul a depus Actul Constitutiv gi Statutul fundaliei ,,Pentru Familia Cregtin6", de
unde rezultd cd. obiectul de activitate al fundatiei il constituie oferirea de asistenfa sociald,
pedagogicf,, economicd gi spirituali familiilor nevoiaqe sau familiilor care preiau in ingrijire copii
abandonali. ln completarea documentelor menfionate mai sus s-a depus gi licenla de funclionare
seria LF, nr. 0001437, privind acreditarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitali ,,Casa luminii",
qi certificatul de acreditare a standardelor de calitate privind furnizarea serviciilor sociale seria AF
nr. 00Ct5 10.

Potrivit art.456, alin.2,lit. d, din Legea nr.22712017 privind Codul fiscal, cu modificarile
gi completdrile ulterioare, nu se datoreazd impozit, pentru clddirile utllizate de organizatrii nonprofit,
folosite exclusiv pentru activitdlile frrd scop lucrativ, potrivit hotardrii consiliului local.
Deasernenea beneficiazd de scutire qi clddirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de cdtre
organizatii neguvernamentale qi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Ludnd in considerare documentele prezentate de solicitant, consider[m cd imobilul situat in
Albeqti., str. Lung6, nr.92, proprietate a fundafiei ,,Pentru Familia Creqtind", in care se desfdqoard o
parte a activitdlii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii", centru de zi pentru copii cu
dizabilitafl, se incadreazd in prevederile art. 456 alin.2lit.c Ai lit. d, din Legea nr. ZZItZOtZ privina
Codul fiscal, cu modificSrile qi completdrile ulterioare, prin urmare poate beneficia de scutire
integrald de la plata impozitului pe cl[diri.

Avdnd in vedere cele prezentate, considerdm legald aprobarea scutirii de la plata impozitului
pe clSdiri pentru imobilul situat in Albegti, str. Lungd, nr. 92, in care igi desfdqoard aitivitatea
fundafia,,Pentru Familia Creqtin6".

INSPE(fl)GQ4'-
Varvara Marcel-Constantin
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FANDATIA,,PENTRU FAMILIA CRE$TIN4'
545400 Sighisoara, str. H. Teculescu nr.39

jud. MureS / RO

Telefon / Fax: 0265-773904 sau 0265-77g716

Sentinla 4 5 6/ I 999 Tribunalul MureS

CUI: RO 11701226

,,Oricine vzr primi un copilag ca acesta in numele Meu, mI primeqte pe Mine.,, (Matei rg,5)

Nr. l5 | I 26.11 .2019

Cdtre

PRIMAR]iA ALBE$TI

in aten{ia Consiliului L,ocal Albeqti

VI rug[m prin prezenta sd aproba(i scutirea de la plata impozitului pe clddiri datorat pentru imobilul
situat in Albeqti, str. Lungd nr.92, scutire posibila c,cnform articolului 456, aliniat 2,literad al Codului
Fiscal.

in acest imotril se desliqoard o parte a activitatii Centrului de Servicii Sociale ,,Casa Luminii,,,
activitatea Centrului de zi pentru adulli cu dizabilitdqi.

Vd mulluminr anticipat.

Cu stimd,

Martin Ti.irk-K6nig
presedinte

lrh , lu"t//


