ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA Nr. 21/2021

privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri a Asociatiei ,,Familia Kolping"
Consiliul Local al ora�ului Cristuru Secuiesc intrunit la �edinta ordinara lunara la
data de 11 februarie 2021, desfa�urat in si.stem hibrid, prin prezenta fizica �i utilizand
platforma online de videoconferinta ,,Zoom";
Avand in vedere cererea depusa de Asociatia ,,Familia Kolping", cu sediul in ora§ul
Cristuru Secuiesc, str. Libertatii nr. 60, judetul Harghita, inregistrat sub nr. 11.584/2020,
proiectul de hotarare al primarului nr. 19 din 2 februarie 2021, impreuna cu referatul de
aprobare, inregistrat sub nr. 55/2021, raportul compartimentului de contabilitate, impozite
�i taxe locale, inregistrat sub nr. 56/2021, precum §i avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr. 1 pentru buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora�ului,
inregistrat sub nr. 100/2021;
Tinand cont de prevederile art. 456 alin. 2 lit. ,,d" �i art. 464 alin. 2 lit. ,, e" din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum §i a punctului 24 §i urm. din Titlul IX
,, lmpozite §i taxe locale" din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit. "c" §i art. 139 din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARA$TE
Art.1.- Aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri §i terenuri pentru
urmatoarele imobile a Asociatiei ,,Familia Kolping", cu sediul in ora�ul Cristuru Secuiesc,
str. Libertatii nr. 60, judetul Harghita:
- in cota de 100 % pentru constructia situat in ora�ul Cristuru Secuiesc, cart.
Kossuth Lajos Bl. F1 ap. 8, inregistrat in CF nr. 50525-C1-U2.
- in cota de 100 % pentru teren situat in ora�ul Cristuru Secuiesc, cart. Kossuth
Lajos Bl. F1 ap. 8, inregistrat in CF nr. 50525-C1-U2, cu suprafata de 23 mp.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
compartimentul de contabilitate, impozite �i taxe locale al Primariei ora�ului Cristuru
Secuiesc.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica compartimentului de contabilitate, taxe §i
impozite locale din cadrul Primariei ora�ului Cristuru Secuiesc, precum §i petitionarei.
Cristuru Secuiesc, la 11 februarie 2021.

