ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA MOLDOVENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 93 DIN DATA DE 09.12.2019
privind scutirea persoanelor fizice care sunt încadrate în structurile Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUDEŢUL NEAMŢ;
Examinând raportul de aprobare nr. 1608 din 26.11.2019 inițiat de către primarul comunei și
referatul de specialitate nr. 3.63 din data de 22.11.2019, întocmit de către sef S.V.S.U; cu privire la
scutirea impozitului local pentru personalului voluntar;
Văzând Avizul favorabil al celor 3 Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Moldoveni:
Având în vedere prevederile Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și
completările ulterioare, H.G. nr. 371/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005,
Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (4) lit. c, ale art. 139 alin. (3) lit. c și ale art. 196
alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de la plata impozitului pe teren
curți – construcții și a impozitului pe clădiri pentru locuința situată la adresa de domiciliu datorat pe
locuința de domiciliu, în cazul în care aceștia încheie contract de voluntariat cu Serviciul Voluntar
pentru Situații de Urgență.
În cazul bunurilor comune scutirea se aplică numai pentru cota parte aflată în
proprietatea voluntarului.
Art. 2. Facilitatea se acordă începând cu anul încheierii contractului și încetează la
încheierea sau încetarea contractului de voluntariat încheiat.
Art. 3. Scutirea se acordă pe baza listei înaintate de Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență din cadrul Primăriei comunei Moldoveni.
Art. 4. Persoanele fizice care la data de 31.12.2019 figurează în evidențele fiscale cu debite
restante pot beneficia de scutire numai în baza unei cereri individuale, după stingerea obligațiilor
bugetare restante, cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.
Art. 5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și Compartiment financiar – contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate,asigurând şi publicitatea acesteia.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Corina PUȘCAȘU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

