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      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

           PROIECT  
 
 

                HOTĂRÂREA NR._____ 
privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia 

Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, 
având destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”, pentru 

perioada 01.11.2015-31.12.2015 
 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015; 

Având în vedere raportul nr.166130/2015 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia 
Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având 
destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”, pentru perioada 
01.11.2015-31.12.2015;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, modificată 
şi completată; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.c, art.45, alin.2, lit.c, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină 
„Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având 
destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”, pentru perioada 
01.11.2015-31.12.2015, în cuantum de 26.163 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Fundaţia Creştină 
„Ethos” vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                     Se aprobă, 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE                               PRIMAR,                        
SERVICIUL C.I.C.P.J.                                                                  Lia Olguţa Vasilescu           
Nr. 166130/06.11.2015                                                           
                               
      
 

R A P O R T 
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Centru locuinţe sociale 

pentru persoane vârstnice” 

 

                                                                                                                                                           
                                                                                            

În conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în temeiul art.5, art.36 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) 
şi art.45 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
consiliile locale adoptă hotărâri cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale. 

În temeiul art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art.27 din HCL nr.641/2014 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 au fost stabilite condiţiile de acordare a 
scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile utilizate pentru activităţi social-
umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte.    
         Prin cererea înregistrată sub numărul 127515/26.08.2015, Fundaţia Creştină 
„Ethos” solicită scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2015 pentru clădirea 
aflată la adresa din localitatea Craiova, str. Bucura, nr.69 avînd ca destinaţie Centru 
locuinţe sociale pentru persoane vârstnice. 
 Impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2015 pentru clădirea Centru locuinţe 
sociale pentru persoane vârstnice este de 156.975 lei conform Deciziei de impunere 

pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, pentru anul 2015, în cazul contribuabililor 

persoane juridice nr.579026/28.03.2015. 
  Prin adresa din data de 03.09.2015 au fost solicitate documente justificative care 
sa ateste modificarile fata de situatia anterioara, respectiv acordarea de servicii cu titlu 
gratuit, precum si achitarea obligatiilor scadente la data depunerii cererii privind 
acordarea scutirii  de la plata impozitului. 

Cererea a fost completată în data de 22.09.2015 prin adresa nr. 297 cu fotocopiile 
actelor aditionale la contractele pentru acordarea de serviciii sociale, prin acestea 
eliminandu-se contributia beneficiarului. In data de 21.10.2015 prin adresa nr. 156851 
contribuabilul anexeaza ordinul de plata prin care acesta a achitat obligatiile restante la 
data cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului, respectiv data de 26.08.2015. 
 În data de 04.11.2015 s-a efectuat cercetarea la faţa locului prevăzută în Anexa 
nr.11 la Hotîrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.641/2014, iar constatările 
făcute au fost consemnate în Procesul verbal nr. 163494. 

Fundaţia Creştină „Ethos” este o fundaţie care funcţionează în conformitate 
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
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În statutul fundaţiei la art.4 lit.f este prevăzută activitatea desfăşurată, 
respectiv:”îngrijirea şi consilierea oamenilor în azile de bătrâni, spitale şi cămine de 
copii, a deţinuţilor şi sprijinul acordat pentru reintegrare în societate;” 

Cu privire la activităţile desfăşurate în Centru locuinţe sociale pentru persoane 
vârstnice, din documentele prezentate şi constatarea la faţa locului, rezultă că este folosit 
doar pentru activităţi de asistenţă socială şi îngrijire. 

Fundaţia Creştină Ethos este autorizată să acorde servicii sociale pe o perioadă 
nedeterminată conform certificatului de acreditare seria AF nr.000892 emis de 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 
VÂRSTNICE. 

Potrivit procesului verbal încheiat în data de 04.11.2015, gradul de ocupare este de 
aproximativ 33,33% din capacitatea centrului, fiind cazaţi un număr de 18 beneficiari 
raporatat la capacitatea centrului de 54 locuri disponibile. 
 

 Potrivit art.27 din HCL nr.641/2014: „ (1) Nu se datorează impozit pe clădiri în 

anul fiscal 2015, pentru clădirile utilizate total sau parţial, de către asociaţii, fundaţii 

si culte sau de către acestea în parteneriat cu autorităţi sau instituţii publice, exclusiv 

pentru activităţi social umanitare care constau în acordarea gratuită de servicii 

precum: asigurarea de găzduire; hrană; sprijin material; servicii de îngrijire; asistenţă 

socială; consiliere în vederea integrării sociale - psihologică, profesională, familială; 

activităţi educaţionale si suport pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, 

accesarea de cursuri de formare/recalificare profesională; activităţi de recuperare; 

reabilitare si reinserţie socială pentru persoanele aflate în situaţii de risc social. 

(2) Scutirea se acordă pentru clădirea sau partea din clădire afectată activităţilor 

prevăzute la alin.(1). 

(3) Scutirea se acordă cu condiţia achitării obligaţiilor fiscale restante existente în 

sold la data cererii.” 

 În conformitate cu pct.II din Anexa nr.11 la HCL 641/2014:„Scutirea se acordă 

prin hotărârea consiliului local, pe bază de cerere, proporţional cu perioada din anul 

fiscal 2015, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care sunt îndeplinite 

condiţiile prevăzute art.27 din hotărâre.”  

Având în vedere că Fundatia Crestina Ethos îndeplineste cumulativ conditiile 
prevazute în Anexa nr. 11 din H.C.L. 641/2014 pentru clădirea „Centru locuinţe sociale 
pentru persoane vârstnice”, propunem adoptarea unei hotărâri prin care să fie aprobată 
scutirea de la plata  impozitului pe cladiri pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015, în 
cuantum de 26.163 lei. 
  
 
DIRECTOR EXECUTIV,      Consilier juridic, 

Elena Bonescu      Gheorghiceanu Razvan Dragos 
 
 
ŞEF SERVICIU,         Întocmit, 
Emil Gavriloiu       Consilier Petcu Georgeta 
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