
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  9 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  6 

Voturi pentru:  9 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 3 

din data de 8 ianuarie 2019 
 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Asociaţiei Caritas 

Catolica Oradea- Filiala Tăşnad 

 
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 112/2019 al Compartimentului impozite şi taxe locale din 

cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Oraşului Tăşnad, precum şi Cererea nr. 

250/2018 a Asociaţiei Caritas Catolica Oradea – Filiala Tăşnad, cu sediul în oraşul 

Tăşnad, str. Mihail Sadoveanu, nr. 3, jud. Satu Mare, privind solicitarea  scutirii de la 

plata impozitului pe clădiri pentru imobilele ”Complex social  pentru adulți, Complex 

social pentru adulți S+P, str. Zorilor nr. 35, Cantina Socială , str. Mihail Sadoveanu nr. 3 

şi Centru de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Rita” str. Mihail Sadoveanu nr. 3, înregistrată la 

Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 23738/2018; 

În baza prevederilor art. 456 alin. (1) lit. c) şi ale alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (1) si (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi 

ale art.45 alin. (1) si (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru 

furnizarea de servicii sociale deţinute de Asociaţia Caritas Catolica Oradea – Filiala 

Tăşnad, după cum urmează: 

- Cantina socială Tăşnad, str. Mihail Sadoveanu, nr. 3; 

- Centru de îngrijire la domiciliu „Sf. Rita” Tăşnad, str. Mihail Sadoveanu nr.3; 

- Complex social pentru adulți Tăşnad, str. Zorilor nr. 35;  

- Complex social pentru adulți S+P Tăşnad, str. Zorilor nr. 35. 

Art. 2 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitelor si taxelor 

locale incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator in care se depun documentele 

justificative. 

 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUŢA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


