ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.42/2008
privind acordarea unor facilitati Asociatiei “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu , str.Unirii, f.n

CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2008;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand raportul cu nr.1450/2008 intocmit de consilier impozite si taxe din cadrul
Primariei Orasului Talmaciu prin care arata ca Asociatia “Acasa” prin cererea cu nr.1158/2008 a
solicitat scutirea de la plata impozitului pe anul 2008 pentru terenurile si cladirile situate pe str.22
Decembrie 1989, motivata de faptul ca asociatia a edificat 4 blocuri cu un nr.de 21 apartamente in
valoare de 1.504.193,70 RON , cu destinatia de locuinte sociale care in prezent sunt locuite cu
avizul Consiliului Local Talmaciu de 21 familii de conditie precara din orasul Talmaciu, si propune
aprobarea cererii ca fiind intemeiata;precum si expunerea de motive a primarului orasului Talmaciu;
Intrucat Asociatia Acasa este o organizatie nonprofit, avand scop principal construirea de
locuinte sociale pentru familiile defavorizate iar pe raza orasului Talmaciu a contribuit la rezolvarea
partiala a situatiei locuintelor sociale ;
Avand avizul comisilor de specialitate;
In conformitate cu art.285 alin.1 litera b din Legea 571/2003 privind taxele si impozitele
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a pct.217 din HG 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:
Art.1-Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, teren si taxa protectie civila pe
anul 2008 pentru Asociatia “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu, str.Unirii, f.n.
Art.2-Indeplinirea prezentei revine compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
28.02.2008
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Difuzat:1ex.Prefectura, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.imp.si tx, 1ex.contab., 1ex.primar,
1ex.Asoc.Acasa, 1ex.afisare
8ex.

