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RAPORT DE SPECIALITATE
Ca urmare a faptului că pe raza teritoriala a sectorului 6 exista
contribuabili persoane juridice care deţin cladiri ce sunt utilizate pentru
activitaţi social umanitare, pentru care, conform prevederilor legale, se
acorda scutire de impozit;
Avand in vedere dispoziţiile prevazute de pct. 1.1.2.,alin. 1, lit. s
din Normele Metodologice de aplicare a H.C.G.M.B. nr.405/2009
privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul
Bucuresti, pentru anul 2010, precum si art 250. alin.1, pct. 19 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privire la scutirea de
impozit pentru cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de
catre asociatii, fundatii si culte;
In urma cererii nr. 04.01.2010 formulată de către FUNDAŢIA
,,JOYO
SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII,TINERI SI FAMILII In
DIFICULTATE cu sediul in str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, Nr. 65,
sector 6, Bucureşti , Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale
sector 6 a analizat dosarul, in vederea acordarii scutirii la plata
impozitului pentru cladirea utilizată pentru activitati social umanitare,
constatând ca documentaţia este completa, aceasta respectând
condiţiile prevazute de dispoziţiile legale.
Scutirea de impozit se va acorda pentru Centrul de zi,, Casa
Florian” din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, nr. 65, sector 6, Bucureşti,
pe perioada utilizarii acesteia pentru activitaţi social umanitare,
conform art. 250, alin.1, pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal.
DIRECTOR,
COSMIN GABRIEL POPP

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin raportul de specialitate intocmit de Serviciul Public pentru
Finanţe Publice Locale sector 6 se propune acordarea de scutire la
plata impozitului pentru cladirea utilizată pentru activitati social
umanitare, de catre FUNDATIA ,,JOYO – SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV
PENTRU COPII, TINERI SI FAMILII IN DIFICULTATE.
O astfel de reglementare vine in sprijinul contribuabililor persoane
juridice care deţin cladiri utilizate pentru activitati social umanitare.
Pentru aceste considerente, in conformitate cu dispoziţiile
prevazute de pct. 1.1.2, alin. 1, lit. s din Normele Metodologice de
aplicare a H.C.G.M.B nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor
impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucureşti pentru anul 2010,
precum şi art. 250, alin. 1, pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, consiliile locale, în raport de prerogativele pe care le
deţin, adopta hotarâri în vederea acordării de scutiri de impozit pentru
cladirile utilizate pentru activităti social umanitare, de catre asociaţii,
fundaţii si culte.
Apreciind ca oportun raportul de specialitate întocmit de
conducerea instituţiei Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale
Sector 6, propunem spre dezbatere si aprobare Consilului Local al
Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire la plata
impozitului pentru cladirea utilizată pentru activitati social umanitare
de catre FUNDAŢIA,, JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU
COPII, TINERI SI FAMILII IN DIFICULTATE”.
PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

PROIECT
AVIZEAZĂ,
pentru legalitate,
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii la plata impozitului datorat de către FUNDAŢIA
,,JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN
DIFICULTATE” pentru clădirea utilizată pentru activitaţi social umanitare
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi
Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public Pentru Finanţe Publice Locale
Sector 6;
Ţinand seama de Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de Cererea nr. 42/04.01.2010 a FUNDAŢIEI ,, JOYO-SPRIJIN
SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE”;
În conformitate cu dispoziţiile pct. 1.1.2, alin. 1, lit. s) din Normele Metodologice
de aplicare a H.C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi
taxelor locale în municipiul Bucureşti pentru anul 2010, precum şi art. 250, alin. 1, pct.
19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
In temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă scutire la plata impozitului datorat de către FUNDAŢIA ,, JOYOSPRIJIN SOCIO–EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN
DIFICULTATE” pentru clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare, Centrul de zi
,,Casa Florian” din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, nr. 65, sector 6, Bucureşti.
Art. 2. Scutirea se acorda pentru anul 2010, pe perioada în care clădirirea este
utilizată pentru activitaţi social umanitare.
Art. 3. Serviciul Public Pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică
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