
HOTĂRÂREA NR. 117 
 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri  
datorat bugetului local de Asociaţia “Casiana”   

 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
24 septembrie 2015, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 
datorat bugetului local de Asociaţia “Casiana”, proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 22928/02.09.2015 şi Raportul întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe 
din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub 22927/02.09.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2) şi (6),  
art. 49 alin. (1) şi (2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale        
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădirile situate în municipiul 

Tulcea, str. Abatorului, nr. 22, deţinute de Asociaţia “Casiana”.  
Art. 2. Scutirea de la plata impozitului se aplică, începând cu data adoptării 

prezentei hotărâri, pentru întreaga perioadă în care clădirile prevăzute la art. 1 sunt 
utilizate pentru activităţi social-umanitare. 

Art. 3. Asociaţia “Casiana” are obligaţia să informeze organul fiscal cu privire la 
orice modificare privind destinaţia clădirilor pentru care se acordă scutirea de la plată, în 
termen de 30 de zile de la intervenirea modificărilor. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 
Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice. 

Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenţi. 
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