
HOTARAREA NR.219 
privind acordarea de scutire de la plata impozitului/ taxei  pe cladiri si a accesoriilor aferente, in cazul 

asociatiilor, fundatiilor si cultelor care desfasoara activitati social –umanitare  
in Municipiul Tulcea 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 septembrie 

2011; 
         Examinand proiectul de hotarare privind acordarea de scutire de la plata impozitului/ taxei  pe cladiri si a 
accesoriilor aferente, in cazul asociatiilor, fundatiilor si cultelor care desfasoara activitati social–umanitare in Municipiul 
Tulcea, proiect din initiativa primarului; 

Luand in discutie Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Direcţiei 
Economice înregistrat sub nr. 117381 din data de 23.09.2011; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederile art. 250 alin. (1), pct. 19 din Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art . 125 din O.G. nr.  92/ 2003 privind Codul de procedura  fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

- prevederile HCL nr.  286/ 2010 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011, 
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri stabilita in conformitate cu prev. art. 249 din  
Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a accesoriilor 
aferente, pentru ASOCIATIA UMANITARA “NOROC”- cu sediul in mun. Tulcea, str. Mihail 
Kogalniceanu, nr. 2, jud. Tulcea. 

Art. 2. Se aproba scutirea de la plata taxei pe cladiri stabilita in conformitate cu prev. art. 249 din  Legea 
571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a accesoriilor 
aferente pentru ASOCIATIA UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA – FILIALA TULCEA 
cu sediul in mun. Tulcea, str. Unirii, bl. B2, sc. A,  jud. Tulcea. 

Art. 3. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri stabilita in conformitate cu prev. art. 249 din  
Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a accesoriilor 
aferente pentru ASOCIATIA “MAINI INTINSE “  cu sediul in mun.  Tulcea, str. Podgoriilor, nr. 87A,  jud. 
Tulcea. 

Art. 4. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri stabilita in conformitate cu prev. art. 249 din  
Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a accesoriilor 
aferente pentru CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR-  – FILIALA TULCEA cu sediul in 
mun. Tulcea, str. Garii, nr. 1,  bl. G1, sc. A, ap. 3,  jud. Tulcea. 

Art. 5 Primarul Municipiului Tulcea si  Directia Economica- Serviciul Impozite si Taxe  se 
împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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