
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$TI 

HOT ARARE nr. 249 
privind acordarea scutirii de Ia plata obligatiilor bugetare reprezentand taxa pe 

cladiri in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depose de catre 
Fundatia pentru Dezvoltare Umana 

Consiliul Local al Municipiului Ploie~ti : 
Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploie~ti ~i Raportul de 

specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti prin care se propune pentru anul 
fiscal 2013, scutire de la plata obligatiilor bugetare reprezentand taxa pe cladire, in baza 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de catre Fundatia pentru 
Dezvoltare Umana, cu sediul municipiul Ploie~ti, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 
14075577. 

in conformitate cu: 
dispozitiile pct.4 al alin.(l) de la art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
prevederile art.l25 din Ordonanta Guvemului nr.92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevederile art. 9 pet. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 ~i ratificata prin Legea nr. 199/1997 ; 
prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, modificata ~i completata ; 
prevederile art. 36 alin. 4 lit."c" ~i art. 45 alin. 2 lit. " c " din Legea nr.215/200 1 

administratiei publice locale, republicata ~i actualizata; 

HOTARASTE: 

Art.l. Aproba scutire de la plata taxei pe cladire aferenta anului 2013, pentru 
imobilul detinut cu chirie de catre Fundatia pentru Dezvoltare Umana. 

Facilitatea acordata consta in scutire de la plata sumei de 12.322 lei reprezentand 
taxa cladire. 

Art.2. Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti va aduce la indeplinire prevederile 
prezentei. 

Art.3. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la 
cuno~tinta celor interesati prezenta hotarare. 

Contrasemneaza Seer t , 
Oana Cristina lac 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIE$TI 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind acordarea scutirii de la plata obligatiilor bugetare 
reprezentand taxa pe cladiri in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform 

cererii depuse de catre Fundatia pentru Dezvoltare Umana 

Fundatia pentru Dezvoltare Umana cu sediul in Ploie~ti, B-dul Petrolului nr.l6, 

cod fiscal 14075577, solicita scutire de la plata taxei pe cladire aferent spatiului 

inchiriat in suprafata de 218 mp, situat in Ploie~ti, B-dul Petrolului nr.16, conform 

Contractelor de Inchiriere nr.1/09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, apartinand Grup 

$colar 1 Mai, in baza prevederilor art.250, alin.(1) punctul 4 din Legea nr.571/2003 

din Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Prevederile legale mai sus mentionate stipuleaza faptul ca nu se datoreaza 

impozit pe cladire pentru ,cladirile care constituie patrimoniul uniti1filor $i 

institufiilor de fnvi1fi1mant de stat, confesional sau particular, autorizate siifuncfioneze 

provizoriu ori acreditate, cu excepfia fnciiperilor care sunt folosite pentru activitiifi 

. " econom1ce . 

Potrivit Ordinului nr.3554/30.03.2009 privind acordarea acreditarii pentru 

unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Economic '' Mihail 

Manoilescu" din Ploie~ti, respectiv Ordinului nr.4124/11.05.2009 privind acordarea 

acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular $coala Postliceala 

Sanitara " Sf.Vasile eel Mare" din Ploie~ti, eliberate de catre Ministerul Educatiei, 

Cercetarii ~i Inoviirii, reiese faptul ca fundatia este acreditata pentru desfii~urarea 

activitatii de invatiimant. 

Din analizarea balantelor de verificare incheiate la data de 31.12.2012, respectiv 

31.03.2013, se poate observa ca veniturile fundatiei sunt obtinute din lucriiri executate 

~i servicii prestate. 



:otrivit de~lar~tiei not~ale. nr.l383/13.05.2013, ~eni~urile ~ 
fundatie sunt doband1te exclus1v dm taxe de ~colanzare, 1ar m spa ;'}(~e4J!(£JG~~re se 

solicitii scutire nu se desfii~oarii activitii!i economice. ((~~\ \~,/ ., ) 
~(' ~0~ w· //,' J 

In aceste conditii, propunem aprobarea proiectului de hoH1rare p '"<t-pi~~~~~ 
L 0 C . 

de facilitati fiscale pentru anul 2013, pentru spatiul inchiriat de ditre Fundatia pentru 

Dezvoltare Umana cu sediulin Ploie~ti, B-dul Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, 

conform Contractelor de Inchiriere nr.1 /09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, 

apaf!inand Grup Scolar 1 Mai. 

PRIMAR, 
- 1-rfTliAN BADESCU 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE~TI 
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE 

' 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind acordarea scutirii de la plata obligati1lor bugetare 
reprezentand taxei pe cladiri In baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform 

cererii depuse de catre Fundatia pentru Dezvoltare Umana 

Fundatia pentru Dezvoltare Umana cu sediul In Ploie~ti, B-dul Petrolului nr.16, 

cod fiscal 14075577, solicita scutire de la plata taxei pe cladire aferent spatiului 

lnchiriat In suprafata de 218 mp, situat In Ploie~ti, B-dul Petrolului nr.16, conform 

Contractelor de Inchiriere nr.l/09.03.2009, respectiv nr.2/09.03 .2009, apartinand Grup 

Scolar 1 Mai, In baza prevederilor ati.250, alin.(l) punctul 4 din Legea nr.571 /2003 

din Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Prevederile legale mai sus mentionate stipuleaza faptul ca nu se datoreaza 

impozit pe cladire pentru ,cladirile care constituie patrimoniul unitiifilor §i 

institufiilor de fnviifiimant de stat, confesional sau particular, autorizate sa funcfioneze 

provizoriu ori acreditate, cu excepfia fnciiperilor care sunt folosite pentru activitiifi 

economice ''. 

Potrivit Ordinului nr.3554/30.03.2009 privind acordarea acreditarii pentru 

unitatea de lnvatamant preuniversitar particular Liceul Economic '' Mihail 

Manoilescu" din Ploie~ti, respectiv Ordinului nr.4124/11.05.2009 privind acordarea 

acreditarii pentru unitatea de lnvatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala 

Sanitara " Sf.Vasile eel Mare" din Ploie~ti, eliberate de catre Ministerul Educatiei, 

Cercetarii ~i Inovarii, reiese faptul ca fundatia este acreditata pentru desra~urarea 

activitatii de invatamant. , 



Din analizarea balantelor de verificare lncheiate la data de 31.12.2012, respectiv 

31.03.2013, se poate observa ca veniturile fundatiei sunt obtinute din lucr~rj .~exe_clrtate 
')' 

? 

~i servicii prestate. / ....._"I ,/ 

Potrivit declaratiei notariale nr.l383/13.05.2013, veniturile obtin_ute de catre 

fundatie sunt dobandite exclusiv din taxe de ~colarizare, iar in spatiul pentru~~~ 
solicita scutire nu se desra~oara activitati economice. 

In aceste conditii, Serviciul Public Finante Locale vine In intampinarea acestei 

fundatii ~i propune Consiului Local al municipiului Ploie~ti, prin reprezentantii 

acestuia, aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea scutirii pe anul fiscal 

2013, de la plata obligatiilor bugetare reprezentand taxa pe cladiri, pentru spatiul 

lnchiriat de catre Fundatia pentru Dezvoltare Umana cu sediul in Ploie~ti, B-dul 

Petrolului nr.16, cod fiscal 14075577, conform Contractelor de Inchiriere 

nr.1 /09.03.2009, respectiv nr.2/09.03.2009, apartinand Grup Scolar 1 Mai. 

ECUTIV, 
~....,~NICEANU 

Avizat, 
Compartiment juridic 

Zamfir!F/f 
lntocmi~a~scu 

"'"'"';,J\'Z_ 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl 
COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 1 

COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO 
PUBLIC $1 PRJVAT, STUD/I, STRATEGII $1 PROGNOZE 

RAPORT 

1. Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind acordarea scutirii de Ia plata 
obligatiilor bugetare reprezentand taxa pe cladiri in baza Legii nr. 57112003 privind 
Codul fiscal, conform cererii depose de catre Fundatia pentru Dezvoltare Umana -
initiat de primar Julian Badescu. 

. . 
st a emts: 

}a_vcfc ~l- · { 

PRE~EDINTE, 
Paul Alexandru Palas 

Data: J~ / o:t- _ ~r> 

SECRETAR, 
Sanda Dr gulea 


