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HOTĂRÂREA Nr. 17 

din 31 martie 2014 
 

privind acordarea unei scutiri de la plata impozitului anual pe cladiri aferent constructiei “Ateliere 
protejate pentru persoane cu dizabilități”, detinuta de Fundația Grigore, pentru anul fiscal 2014, 

conform art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare si respectiv a art.125 alin.(2) lit.e din O.G. nr . 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare  
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanțe, Impozite și Contabilitate; 
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Domnești; 
• Prevederile art. 250 alin. (1)  pct. 19 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art . 125 alin. (2)  lit. e) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul art.45 alin. (1) și (6) și art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru impozitul anual  pe imobil finalizat – “Ateliere 
protejate pentru persoane cu dizabilități”- Fundația Grigore in suma de 3.747 lei, cu sediul în comuna 
Domnești, sat Domnești, str. Azaleelor, nr. 2, județul Ilfov. 
 
Art.2 . Primarul comunei Domnești și Serviciul Buget, Finanțe, Impozite și Contabilitate se 
împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Secretarul comunei Domnești va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
               Preşedinte de şedinţă, 
                           Scheel Titus                                                                                   
 

             Contrasemnează, 
                                                                                                                          Secretar,  

                                                                                                                             Zanfir Maria           
 
Nr. 17 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2014 
Cu un nr de .....13....voturi 
Din nr. total de .....13....consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


