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ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREANr.~
din data de 18 decembrie 2017

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. 23014/2017 al Compartimentului impozite şi taxe locale

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, precum şi Cererea
nr. 168/2017 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 adulţi, Complex
social pentru adulţi 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. 21305/2017;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

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,

HOTĂRĂŞTE:

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, în anul 2018, 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 adulţi Tăşnad, str. Zorilor nr. 35;
- Complex social pentru adulţi S+P Tăşnad, str. Zorilor nr. 35.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul

Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 di.lrJ.~eg~riT.2 5/2001 a administra
aou12007, cu modificările ulte~oare. '-~::"
Nr. total al consilierilor locali În' funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 11
Nr. tata) al consilierilor locali absenţi: 4
Voturi pentru: II
Voturi Împotrivă: O
Abtineri: O


