Anexa nr. 8 la Hotlrdrea Consiliului Local nr. 63129,LL.2016

Procedura de acordarc a facilitifilor la plata impozitului pentru clldirile gi teren aferent
clldirilor utilizate pentru fumizarea de servicii sociale de citrc asociafiile gi fundafiile acreditate
ca furnizori de servicii sociale

Art. 1. Asocia{iile gi fundaliile care de[in in proprietate clIdiri gi teren aferent cl[dirilor utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire Ia plata impozitului pe clidiri gi teren.
Art.z. Serviciile sociale care trebuie desfEgurate de asocialii qi fundalii pentru a beneficia de scutire
sunt:
a) recuperare qi reabilitare;
b) suport qi asisten{[ pentru

familiile qi copiii afla1i in dificultate;
c) educalie informali extracurricularl pentru copii gi adulli, in funclie de nevoia fiecSrei categorii;
d) asistenl[ gi suport pentru persoanele v6rstnice, inclusiv pentru persoanele v0rstnice dependente;
e) asistentl gi suport pentru copii, persoane virstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de
consumul de droguri, alcool sau alte substan{e toxice, persoane care au pdrdsit penitenciarele, familii
monoparentale, persoane afectate de violenla in familie, victime ale traficului de fiin1e umane, persoane
infectate sau bolnave HIV/SIDA, flar6 venituri sau cu venituri mici, imigranti, persoane far6 addpost,

bolnavi cronici, persoane care suferi de boli
incurabile, precum gi alte persoane aflate in situalii de nevoie social;
f) sprrlin gi orientare pentru integrare4 readaptarea gi reeducarea profesionali;
g) ingrijire social-medicali pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele
aflate in fazele terminale ale unor boli;
h) mediere social6;
i) consiliere in cadru institulionalizat,in centre de informare gi consiliere;
j) orice alte mlsuri qi acliuni care au drept scop men{inerea, refacerea sau dezvoltarea capacitdtilor
individuale pentru depigirea unei situalii de nevoie sociall.
Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cl6diri, trebuie indeplinite urmitoarele
condilii:
a) asocialiile/fundapile iqi desf*aqoarl activitatea in condiliile O.G. nr.68/2003
privind serviciile sociale, cu modificdrile qi completlrile ulterioare gi ale Legii nr. 19712012 privind
asigurarea calitdlii in domeniul serviciilor sociale, cu modificlrile gi completirileulterioare;
b) clidirea sI fie proprietatea asocialiei sau fundaliei acreditat[ ca fumizor de
servicii sociale;
c) asocialia sau fundatia sd fie acreditat[ ca furnizor de servicii sociale;
d) in clidire s[ sd se desfiaqoare exclusiv serviciile sociale pentru care asocialia
sau fundalia a fost acreditatd;
e) fi.rnizarea serviciilor sociale sI se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.
Art.4. (l) Scutirea la plata impozitului pe clIdiri se acordd pebazd de cerere depusIla organul fiscal,
insoliti de urmdtoarele documente:
a) actul de infiinlare al asocialiei sau fundaliei;
b) statutul asocialiei sau funda{iei;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asocialiei sau
fundatiei;
d) memoriu de activitate;
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspeclie,
intocmit de inspectorii sociali;
f) extras de carte funciarl, nu mai vechi de 30 de zlle.
(2) Modelul cererii este previzut in anexa nr.8a.
Art, 5. Scutirea la plata impozitului se aplicl incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmitor
celui in care persoana depune cerrrea de scutirc insofiti de documentele justificative.
Art. 6. (1) Asocia{ia sau fundalia care solicitd scutire la plata impozitului pe clIdiri gi teren are obligalia
de a aduce la cunogtin{a organului fiscal orice modificare intervenitl in perioada cuprinsi intre data
depunerii cererii de scutire qi data I ianuarie a anului urm[tor celui in care s-a depus cererea de scutire.

(2) ingtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data
apariliei oriciror modificdri ale situaliei existente la data depunerii cererii.

(3) Neanun{area modificdrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepind cu data acord[rii
acesteia.

Art 7 (l) Asocialia sau fundatia care beneficiazd de scutire la plata impozitului pe clddiri gi teren are
obligalia ca ulterior acorddrii scutirii si aduc[ la cunoqtinla organului fiscal orice modificlri intervenite
fala^de situalia existentd la data acorddrii scutirii.
(2) Inqtiintarea organului fiscal se face in terrnen de 30 de zile de la data
apariliei oriclror modific6ri ale situaliei existente la data acord6rii scutirii. Scutirea va inceta cu data de
I ianuarie a anului urm[tor celui in ca.re au intervenit modificlrile.
(3) Neanun{area modificdrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepAnd cu data de 1 ianuarie a
anului in care au intervenit modificdrile.
Art 8. (l) Anual, pAnI cel tdrziu la data de 30 ianuarie, asocialia sau fundatia care beneficiazl de scutire
la plata impozitului pe cl[diri gi teren are obligalia de a depune la organul fiscal un memoriu privind
activitatea desflaqurat6 in anul anterior, precum qi raportul/rapoart;le de monitorizare din cadrul
misiunilor de inspeclie, intocmite de inspeciorii sociali in cursul anului anterior.
(2) Nedepunerea documentelor prevdzute la alin. (l) conduce la ridicarea
scutirii acordate incepAnd cu data de I ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.

Preqedinte de qedinld,

Gurziu

Secretar,

Anexa nr.8 a la Hotir6rea Consiliului Local al Comunei Bobota nr. 63/29.ll.2016

CATRE,

PRIMARIA COML]NEI BOB OTA
Subscrisa

cod unic de
tel.

identifrcare_ cu sediul in
fa*_
adresa de email
Reprezentat[ prin dl./d-na

in calitate

domiciliat (6) in
nr.

de

seria

posesor al B.L/C.I.
,
prin prezenta solicit scutire de la
pentru imobilul situat in

, CNP.

plata*

conform conform Hotir6rii Consiliului Local al

Comunei Bobota nr.
La prezenta cerere anexez
- actul de infiin{are al asocialiei sau fundaliei;
- statutul asocialiei/fundaliei;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asocialiei sau
funda{iei;
-memoriu de activitate;
-raportul de monitorizare drn cadrul celei mai recente misiuni de inspeclie,

intocmit de inspectorii sociali;
- extras de carte funciar[, nu mai vechi de 30 de zile.
Data

Semnitura,

Not6: * impozitului pe clidire gi/sau impozit teren
l.Nedeclararea oric[ror modificdri intervenite in perioada cuprinsa intre data
depunerii cererii de scutire gi data I ianuarie a anului urmetoi celui in care s-a depus cererea
de scutire, se sanctioneazd cu amendd gi duce la ridicarea scutirii acordate, incep|nd cu
data
acorddrii acesteia.
2.inqtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de Ia data apariliei
oriclror modificiri ale situaliei existente la data acorddrii scutirii. Scutiria va inceta cu data
de I ianuarie a anului urmItor celui in care au intervenit modificlrile.
3.Neanuntarea modificirilor intervenite prevdzutelapct.2 conduce la ridicarea
Scutirii incepind cu data de I ianuarie a anului in care au intervenit modificarile.

Pregedinte de gedin16,

ffi

Secretar,
Roqan Mlriana

w

