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      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

           PROIECT  
 
 

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

Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, 
nr.69, având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2014 
 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2014; 

Având în vedere raportul nr.118385/2014 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia 
Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, 
având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2014;      

În conformitate cu prevederile art.250 alin.1 pct.19 din Legea 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 plată a impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia 
Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, 
nr.69, având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru anul 
2014, în cuantum de 78.488 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,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE  
NR. 118385/19.08.2014 

Se aprobă, 
 PRIMAR, 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea scutirii de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de 

FUNDAŢIA CREŞTINĂ „ETHOS” pentru clădirea „Locuinţe pentru persoane 
vârstnice”, situată în Craiova, str. Bucura nr.69, pentru anul 2014 

 
 Prin cererea înregistrată cu nr.111081/31.07.2014 Fundaţia Creştină „Ethos” a 

solicitat Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 
250, alin 1, pct 19, scutirea de la plată a impozitului pe cladirea situată la adresa din 
Craiova, str. Bucura, nr.69, având ca destinaţie „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, 
depunând în susţinerea cererii următoarele  documente : 

- Memoriu de prezentare; 
- Certificat de acreditare seria AF nr.000892 din 21.07.2014, emis de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
- Nota de fundamentare nr.1086/01.08.2014; 
- Statutul de funcţionare şi organizare al Fundaţiei  Creştine „Ethos” Craiova; 
- Declaraţia înregistrată sub numărul 118317/19.08.2014 a Fundaţiei  Creştine 

„Ethos” prin reprezentantul legal declară că imobilul situat la adresa din Craiova, 
str. Bucura, nr.69, având ca destinaţie „Locuinţe pentru persoane vârstnice” este 
utilizat în exclusivitate pentru activităţi social- umanitare. 
Fundaţia Creştină „Ethos”  are sediul în Craiova, str. Păltiniş nr.57, Codul Unic 

de Înregistrare 5984802 şi este reprezentată de d-na Marinescu Octavia Simona în 
calitate de reprezentant legal. 

Fundaţia Creştină „Ethos” este o fundaţie constituită în conformitate cu Legea 
nr.21/06.02.1924 şi a Decretului 31/1954, al cărei statut a fost modificat în 
conformitate cu OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
ulterioare, a fost înfiinţată în anul 1993 la Craiova şi urmăreşte   exclusiv şi direct 
scopuri creştine, spre folosul comunităţii, servind claselor sociale defavorizate din 
Craiova.  

Fundaţia Creştină „Ethos”  a fost acreditată şi autorizată să acorde servicii 
sociale, obţinînd certificat de acreditare seria AF nr. 000892/ 21.07.2014 emis de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  în baza Legii 
nr.197/ 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
ulterioare,  

Cladirea situată la adresa din Craiova, str. Bucura, nr.69, având ca destinaţie „ 
Locuinţe pentru persoane vârstnice” este folosită în exclusivitate pentru a desfăsura 
activităţi sociale, oferind servicii de înaltă calitate pentru un număr de 54 de persoane, 
beneficiarii principali vor fi persoane care nu au susţinere familială şi financiară şi 
persoane care trăiesc în cea mai mare parte din pensii extrem de modeste, iar 
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îngrijirea persoanelor beneficiare  se va face sub supravegherea unui personal 
profesionist.  

Clădirea  a fost edificată în baza autorizaţiei de construire nr. 826 din 
01.08.2012, iar recepţia lucrărilor de construire a fost consemnată prin procesul verbal 
de recepţie la finalizare lucrărilor nr.65030 din 27.06.2014. 

În urma declaraţiei fiscale  pentru stabilirea impozitului pe clădire  inregistrată la 
Primaria Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe sub nr. 103612/15.07.2014 pentru 
clădirea situată la adresa din Craiova, str. Bucura, nr.69, având ca destinaţie „ Locuinţe 
pentru persoane vârstnice”  a fost stabilit impozitul pe clădiri datorat pe 6 luni ale 
anului  2014 în cuantum de 78.488 lei. 

Pentru aceste considerente şi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de  art. 
250 alin.(1) pct.19  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi 
completările ulterioare, care prevede : 

„Art. 250: Scutiri 
(1)Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum 

urmează: 
(...) 

19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi 
culte, potrivit hotărârii consiliului local.” 

 
 Ţinând cont de cele expuse şi în raport de prerogativele pe care le deţin consiliile 

locale,  propunem aprobarea scutirii de la plată a impozitului pe clădiri pentru  clădirea 
situată la adresa din Craiova, str. Bucura, nr. 69 având ca destinaţie „Locuinţe pentru 
persoane vârstnice”, pentru anul 2014, în cuantum de  78.488 lei. 

 
 

 
        DIRECTOR EXECUTIV ,                     PT. SEF SERVICIU 

Elena Bonescu                   Emil Gavriloiu 
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