
                                                                     
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 

PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  15/2021 

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 
 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 983 din 19.01.2021, 
prin care se propune aprobarea scutirii, în anul 2020, 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; 
           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,                                                     

PROPUN : 
            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 
administrative, 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, 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. 
 
Hateg, 19 ianuarie 2021  

    INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 


