Anexa

nr. 1 la HotS.rdrea Consiliului Local nr. 15/31.03.2016

Procedura de acordare a fecilitifilor la plata lmpozitulul pentru clidlrlle gl teren
aferent clldlrilor utillzate pentru furnlzarea de senrlcll soclale de citre asociafiile ql
fundafitle acreditate ca furnlzorl de servicli sociale

Art. 1. Asociafiile qi fundafiile care defin in proprietate cl6.diri qi teren afferent

clE.dirilor

utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe

clidiri

qi teren.

Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfd.qurate de asociafii gi fundafii pentru a beneficia
de scutire sunt:
a) recuperare qi reabilitare;
b) suport qi asistenfd pentru familiile qi copiii aflatr in dificultate;
c) educafie informalE. extracurriculard. pentrrr copii qi adulfi, in funcfie de nevoia fiec5.rei
categorii;
d) asisten@ qi suport pentru persoanele vArstnice, inclusiv pentru persoanele vdrstnice
dependente;
e) asistenp qi suport pentrrr copii, persoane vdrstnice, persoane cu handicap, persoane
dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanfe toxice, persoane care au
pdrisit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenfa in familie,
victime ale traficului de fiinte umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fara
venituri sau cu venituri mici, imigranfi, persoane fdr6" ad5.post, bolnavi cronici, persoane
care suferS. de boli
incurabile, precum qi alte persoane aIlate in situafii de nevoie social;
f) sprijin qi orientare pentru integrarea, readaptarea qi reeducarea profesionali;
g) ingrijire social-medical5. pentru persoanele aJlate in dificultate, inclusiv paleative pentru
persoanele allate in faz.ele terminale ale unor boli;
h) mediere socialS.;
i) consiliere in cadrrr institufionalizat, in centre de informare qi consiliere;
j) orice alte md.suri qi acfiuni care au drept scop menfinerea, refacerea sau dearoltarea
capacitdfilor individuale pentru depdqirea unei situafii de nevoie sociald.

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clEdiri, trebuie indeplinite

v

urmS.toarele condifii:
a) asociafiile/fundafiile iqi desf5.qoar5. activitatea in condifiile O.G. m.68l2OO3
privind serviciile sociale, cu modificdrile qi completirile ulterioare qi ale Legii nr. 197 /2OL2
privind asigurarea calitEfii in domeniul serviciilor sociale, cu modificdrile qi
completS.rileulterioare ;
b) clidirea s5. fie proprietatea asociafiei sau fundafiei acreditatS. ca furnizor de
servicii sociale;
c) asociafia sau fundafia s5. fie acreditatS. ca furnizor de servicii sociale;
d) in clndire s5. si se desfS.goare exclusiv serviciile sociale pentru care asociafia
sau fundafia a fost acreditatS.;
e) furnizarea serviciilor sociale sE se reaJizez.e pe tot parcursul anului fiscal.
Art.4. (1) Scutirea la plata impozitului pe clidiri se acordd. pe bazd, de cerere depus6. la
organul fiscal, insofitE de urmitoarele documente:
a) actul de infiinfare aI asociafiei sau fundafiei;

b) statutul asociafiei sau fundafiei;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociafiei sau
fundafiei;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitoizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecfie,
intocmit de inspectorii sociali;
f) extras de carte funciarS., nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevdzut in anexa nr.1a.

Art. 5. Scutirea la plata impozitului se aplici incepind cu data de 1 ianuarie a anului
urmi,tor celui in care persoana depune cererea de scutire insotlti de documentele
Justlflcative.
Art. 6. (1) Asociafia sau fundatia care solicit5. scutire la plata impozitului pe cl5"diri qi teren
are obligatia de a aduce la cunoqtinfa organului fiscal orice modificare intervenitS. in
perioada cuprinsS. intre data depunerii cererii de scutire qi data 1 ianuarie a anului
urmitor celui in care s-a depus cererea de scutire.
(2) inqtiinfarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data
aparifiei oricS.ror modificdri ale situatiei existente Ia data depunerii cererii.
(3) Neanunfarea modificdrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepAnd cu data
acordS.rii acesteia.
Art. 7. (1) Asociafia sau fundafia care beneftciazi. de scutire la plata impozitului pe clddiri
qi teren are obligafia ca ulterior acord5.rii scutirii s5. aducd la cunoqtinfa organului fiscal
orice modificS.ri intervenite fafd de situafia existentd la data acordS.rii scutirii.
(2) ingtiinlarea organului fiscal se face in termen de 3O de zile de la data
aparitiei oricdror modificS.ri ale situafiei existente la data acordS.rii scutirii. Scutirea va
inceta cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui in care au intervenit modificdrile.
(3) Neanuntarea modificdrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepAnd cu data de
1 ianuarie a anului in care au intervenit modific5.rile.
Art. 8. (1) Anual, pane cel t6.rziu la data de 30 ianuarie, asociafia sau fundafia care
beneficiazd de scutire la plata impozitului pe cl5"diri qi teren are obligatia de a depune la
organul fiscal un memoriu privind activitatea desf5.qurat5. in anul anterior, precum qi
raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecfie, intocmite de

inspectorii sociali in cursul anului anterior.
(2) Nedepunerea documentelor prevdzvte la alin. (1) conduce la ridicarea
scutirii acordate incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus
documentele.
Preqedinte de qedinf6",

Moravil

Secretar,

