
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 16/2021 

privind aprobarea scutirii, în anul 2021, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate  “ Isus 
Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la 
plata impozitului/taxei pe cladirile în care funcţionează, Centrul pentru vârstnici  “ Casa 

Betania”,  situat în oraşul Haţeg, str.Progresului, nr.35 A, judetul Hunedoara 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data 
de 28 ianuarie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 15/2021, iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi 
referatul de aprobare al acestuia nr. 983 din 19.01.2021, prin care se propune aprobarea scutirii, 
în anul 2021, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate  “ Isus Speranţa României ”, cu sediul în 
Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata impozitului/taxei pe cladirile în 
care funcţionează, Centrul pentru vârstnici  “ Casa Betania”,  situat în oraşul Haţeg, 
str.Progresului, nr.35 A, judetul Hunedoara.  
             Având în vedere : 
a)adresa Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate “ Isus Speranţa României” nr. 1147 din 
07.12.2020, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 21679 din 09.12.2020 si toate 
documentele anexate acesteia, din care rezultă faptul că imobilele clădire şi magazii pentru care 
se solicită scutirea de la plata impozitului pe clădiri sunt utilizate de casa de bătrâni, denumită în 
cerere Căminul pentru persoane vârstnice “Casa Betania”, prin care se furnizează servicii sociale 
de către această organizaţie neguvernamentală, în scopul întreţinerii şi ajutorării unor persoane 
vârstnice; 
b)raportul întocmit în comun de serviciul juridic și biroul impozite și taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1216 din 22.01.2021; 
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr.1616  din 28.01.2021; 
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 1637 din 28.01.2021; 
e) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1658 din 
28.01.2021; 
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 1679 din 28.01.2021; 
           În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 227/2015 
privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), 
art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), 
art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,                                                     

HOTĂRĂȘTE : 
 

            Art. 1 Se aprobă scutirea, în anul 2021, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate  “ Isus 
Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata 
impozitului/taxei pe cladirile Casă de bătrâni Haţeg, magazie nr. 1 Haţeg şi magazie nr. 2 Haţeg, 
în care funcţionează, respectiv care deservesc Centrul pentru vârstnici  “ Casa Betania”,  situat în 
oraşul Haţeg, str.Progresului, nr.35 A, judetul Hunedoara. 



 Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se va face de primarul oraşului Haţeg, prin 
intermediul biroului impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
          Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de 
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Serviciului juridic, Biroului impozite şi taxe locale, Asociaţiei Evanghelistice şi 
de Caritate “ Isus Speranţa României”, Centrul pentru vârstnici “Casa Betania” situat în oraşul 
Haţeg, str.Progresului, nr.35 A  şi compartimentului administraţie publică locală. 
 

 

 

Haţeg,   la  28 ianuarie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
ŞTEFONI  OVIDIU – ADRIAN        
 
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :   15  din totalul de 16,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate absoluta, art. 5 lit.cc)  – 9  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -     15                  

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 

 
 

 
 

 


