
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.96/2020

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe
teren pe anul fiscal 2020

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
24.04.2020;

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  municipiului  Miercurea  Ciuc,  Füleki
Zoltán- Ladislau în calitate de inițiator, cu nr. 4821/03.03.2020;

Raportul  de specialitate  nr.  4823/03.03.2020,  întocmit  de Serviciul  Impozite,  Taxe şi  alte
Venituri, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc, prin care se
propune adoptarea hotărârii privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a
impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2020,  elaborat pe baza cererilor depuse pentru acordarea
scutirilor  și  a Procedurilor  de acordare a  facilității  fiscale  pentru categoriile  de persoane juridice
prevăzute la articolele art. 456 alin. (2) lit. c), d)  r), s) şi art. 464 alin. (2) lit. d), e), f) din Legea
227/2015 privind Codul  fiscal,  proceduri  prevăzută  în  anexa nr.  21,  punctul  4  și  7  din HCL nr.
343/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul
Miercurea Ciuc pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Cererile depuse de: 

  1.  ASOCIAŢIA RIEHEN, -  nr.înreg.cerere  1712/27.01.2020 -  cu  sediul  în  municipiul
Miercurea-Ciuc, str. Zsögödi Nagy Imre nr.140, județul Harghita, CUI 4866116, număr înregistrare
Registrul Național ONG: 99/1990.

Asociația este o organizație non profit care desfășoară următoarele activități:
- asigurarea pensiilor complementare pentru persoane vârstnice, nevoiașe;
- asigurarea mesei de prânz pentru elevi proveniți din familii defavorizate;
- organizarea de serbări pentru persoane vârstnice și copii;
- asigurarea funcționării Centrului de zi pentru persoane vârstnice ”Providentia”, cu programe

care au ca scop principal de a veni în ajutorul vârstnicilor;
- programe educativ-alternative sau de recreere pentru copii.

2. FUNDAŢIA CSIBÉSZ -  nr.înreg.cerere 25564/11.12.2019 - cu sediul în municipiul
Miercurea-Ciuc,  str.  Kájoni  János  nr.  47,  județul  Harghita,  CUI  3585856,  număr  înregistrare
Registrul Național ONG: 14/1992.

Fundația este o fundație non profit care desfășoară următoarele activități:
- asigurare de locuri de muncă şi de formare pentru copii orfani şi tineri în atelierele fundaţiei

alături de specialişti în domeniu;
- supraveghere şi îndrumare profesională pentru copiii ai căror părinţi lucrează în timpul zilei;
- găzduire pentru copii și tineri în clădirile fundației pentru 130 persoane;
- primire și găzduire pe perioadă determinată şi coordonare de specialitate pentru mame cu

copii agresați în familie;



- asigurarea de burse pentru studenţi care provin din sistemul de protecţie al copilului;
- acordarea de sprijin în procurarea locurilor de muncă, la rezolvarea problemelor personale,

de reintegrare familială şi comunitară;
- instruire practică a elevilor care urmează cursurile școlilor profesionale din Miercurea Ciuc.

3. CARITAS LOGISTICA - FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA -
nr.cerere 26617/19.12.2019 -  cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.155, județul Harghita, CUI
RO4367060,  număr înregistrare Registrul Național ONG: 54/2003.

Este o entitate care desfășoară activități sociale și de logistică:
- depozitarea și distribuirea ajutoarelor umanitare pentru persoane nevoiașe (lista este atașată

cererii de scutire);
- în casa Jakab Antal, funcționează ”Școala Caritas”, care organizează cursuri de perfecționare

în specializarea îngrijitoare bătrâni și copii;
- cazarea voluntarilor în clădirile asociației;
- funcționarea centrului de zi pentru vârstnici;
- desfășurarea activității Asociației Institutio Pro Educationem Transilvaniensis, rețea de studii

și formare a adulților;
- promovarea valorilor religioase prin proiectul Via-Mariae, prin organizarea de pelerinaje;
- organizarea de evenimente și activități pentru comunitatea romano-catolică prin proiectul

Haló;
- asigurarea de asistență de consiliere psihologică telefonică prin Asociația Áradat;
- prin Asociația Kalot, organizare de programe.

4. ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA- ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ
- nr.cerere 26510/18.12.2019 -  , cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.147, județul Harghita, CUI
RO15070152, număr înregistrare Registrul Național ONG: 63/2005.

Este organizație neguvernamentală nonprofit, care desfășoară următoarele activități:
- asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale;
- îngrijire specializată medicală și asistență socială la domiciliu;
- servicii de recuperare și reabilitare, conexe domeniului medical și social;
- servicii de reabilitare și adaptare al ambientului;
- colaborarea cu diferite organizații cu scopul integrării și coordonării ajutorului oferit celor

aflați în nevoie;
- dezvoltarea competenței mișcării realizată prin intermediul centrelor de zi care funcționează

în cadrul asociației;
- sprijinirea tinerilor pentru integrarea în societate, a informării și consiliere a tinerilor;
- programe de voluntariat pentru tineri în scopul eliminării discriminării între clasele sociale;
- efectuarea demersurilor privind accesarea de fonduri nerambursabile pentru înființarea unui

nou centru de zi pentru vârstnici și de îngrijire la domiciliu.
        

5. ASOCIAȚIA   „CARITAS --  ASISTENȚĂ SOCIALĂ”  FILIALA  ORGANIZAȚIEI
CARITAS  ALBA  IULIA - nr. cerere   3059/12.02.2020 -  cu sediul  în municipiul Târgu Mureș, P-
ța Trandafirilor nr. 61, județul Mureș, CUI 1213139,  număr înregistrare Registrul Național ONG:
30/2005.
         Este o unitate de asistență socială, care are încheiat contractul de comodat nr. 495/2012 și act
adițional nr. 3/2017, cu municipiul Miercurea Ciuc pentru imobilul Centrul de Tineret Szent Imre, și
unde se desfășoară următoarele activități:

- activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup;
- măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;
- oferă ajutoare sociale, promovează și dezvoltă servicii de caracter primar și servicii sociale

specializate, caritative și de dezvoltare comunitară pentru toate categoriile de persoane;
- programe de asistență familială: consiliere individuală pentru copiii defavorizați, programe

pentru prevenirea violenței la copii;
- acțiuni caritative împreună cu alte asociații cu ocazia sărbătorilor și a altor evenimente;
- funcționarea Clubului voluntarilor care activează în diverse domenii;



- program de consiliere pentru persoane cu adicții și aparținătorii lor (consiliere individuală
sau în grup);

-  se derulează  programele  comunității  ”Élek”,  în susținerea  oamenilor  aflați  în  situație  de
criză;

- în această clădire funcționează și Fundația Juventutti, care organizează programe pentru co-
pii și colectarea alimentelor nepirasabile pentru oamenii nevoiași.

6. FUNDAŢIA ANDRÁS ALAPITVÁNY, -  nr. înreg.cerere 1585/23.01.2020 - cu sediul
comuna Lăzărești nr. 32, filiala în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Pieții 7/A/3, jud.Harghita, CUI
12795172, număr înregistrare Registrul Național ONG: 127/1999.

Este o fundație nonprofit umanitară, care desfășoară următoarele activități:
- cursuri de perfecționare pentru dansatori și instructori de dansuri populare;
- activități de instruire dansuri populare pentru copii ;
- întâlnirea anuală a tinerilor și copiilor pentru serbarea dansului popular ”Csűrdöngölő”;
- tabere pentru conservarea tradițiilor populare organizate la Lăzărești;
- organizarea de expoziții privind portul popular local.

            7. FUNDAŢIA SZENT TAMÁS TARSASÁG,  - nr. înreg.cerere 26971/24.12.2019 - cu
sediul  în  municipiul  Miecurea-Ciuc,  str.  Leliceni  nr.27,  jud.Harghita,  CUI  6582110,  număr
înregistrare
Registrul Național ONG: 46/1994.

Este o fundație nonprofit, care desfășoară următoarele activități:
- în cadrul fundației funcționează un club pentru persoane vârstnice;
- asigurarea de consultații medicale gratuite;
- suport financiar pentru intervenții medicale și pentru susținerea de proiecte care satisfac ne-

voi publice;
- finanțarea tratamentelor în străinătate pentru copii bolnavi;
- donații de alimente de bază pentru cămine de copii și persoane nevoiașe;
- prin proiectul ”Alamizsna”, distribuirea de alimente pentru persoane nevoiașe;
- donații în bani.

8. FUNDAŢIA CREŞTINĂ DE AJUTORARE, - nr.înreg. cerere 26571/19.12.2019 - cu
sediul  în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  str.  Mihail  Sadoveanu  nr.  14,  jud.Harghita,  CUI  4367140,
număr înregistrare Registrul Național ONG: 6/1990.
Este o o fundație nonprofit, care desfășoară următoarele activități:

- administrarea fondurilor primite din donații;
- asigurarea de locuințe sociale familiilor cu venituri foarte mici, imobil pentru care a fost so-

licitată scutirea de impozit.

9. FUNDAŢIA SFÂNTUL FRANCISC - nr. înreg.cerere 607 /14.01.2020 – cu sediul în
Deva, str.  Progresului  nr.  6,  jud.Hunedoara,  CUI 5013605,  număr  înregistrare  Registrul  Național
ONG: 65/1993.

Este o fundație care desfășoară servicii pentru copii orfani și copii defavorizați din punct de
vedere social și economic, care desfășoară următoarele activități:

-  identificarea copiilor aflați în situații de risc social;
-  protecția împotriva violenței, a abuzurilor de orice fel și a exploatării copiilor;
-  asigurarea dreptului de identitate, la opinie, la libertate, expresie și gândire;
- oferirea în cadrul instituțiilor a condițiilor unei vieți normale în grupe de familii sociale și în

internate;
- ajutorarea familiilor din care provin copiii, pentru facilitarea reîncadrării lor în familia natu-

rală;
- sprijinirea tinerilor absolvenți de liceu sau de studii superioare în integrarea lor în societate;
- activități spirituale pentru copii;



- unul din imobilele din Miercurea Ciuc, situat în str. Müller László nr. 3/C/2 ”Casa Albert
Atya” este utilizat  de ”Asociația Csíki Anyák Egyesülete”care organizează o serie de evenimente
pentru promovarea familiei, ocrotirea copiilor și a mamelor.
 

10. ASOCIAŢIA HANDICAPAŢILOR FIZICI JUDEŢUL HARGHITA – nr. înreg.
cerere 24714/05.12.2019 - cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 50,  jud.Harghita, CUI
RO520399, număr înregistrare Registrul Național ONG: 5/1990.

Asociație fără scop lucrativ, care desfășoară următoarele activități:
- unul din principalele scopuri ale organizației este de a transmite informații relevante pentru

persoanele cu dizabilități, către cei interesați și de a acorda servicii de asistență oferite de persoane
calificate în domeniu;

- se ocupă de apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităti și luptă pentru respectarea legilor
existente, de  prestarea de servicii sociale, informare, acordare de consiliere şi consultanţă în diferite
domenii;

- campanii de lobby şi advocacy în domeniul obţinerii şi respectării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi;

- conducerea asociaţiei identifică locurile de muncă accesibile persoanelor cu dizabilităţi,  in-
formează membrii lui şi pe angajatori, despre posibilitatea angajării persoanelor cu dizabilităţi;

- în atelierele ocupaţionale: atelierul de turnare de lumânări si de ţesut, se desfăşoară formare
profesională în diferite domenii a persoanelor cu dizabilități,  mărind şansa de a obţine un loc de
muncă și atelierul protejat ”Speranța”,  autorizat de către ANPH;

- o activitate importantă şi de bază a asociaţiei este darea în folosinţă a materialelor sanitare
ajutătoare (fotolii rulante manuale şi electrice, cadre de mers fixe şi mobile, cârje, materiale sanita-
re);

-  asigurarea serviciului de transport pentru persoane cu dizabilităţi;
- concursuri sportive, competiții, serbări, târguri unde se vând produsele proprii, baluri organi-

zate pentru persoanele cu dizabilităţi.

 11. FUNDAŢIA PRO ANIMALIA - nr. înregistrare cerere 2763 /10.02.2020 – cu sediul
în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  P-ţa  Libertăţii  nr.  8  ap.2,  judeţul  Harghita,  CUI  8996119,  număr
înregistrare Registrul Național ONG: 72/1996. 

Fundație fără scop lucrativ, care desfășoară următoarele activități:
- principala activitate este adăpostirea câinilor fără stăpân  și a celor comunitari, în anul 2019

fiind în adăpost 513 câini și 463 de câini au fost dați spre adopție;
- asigurarea tratamentelor, a vaccinurilor și a microcipărilor câinilor din adăpost;
- sterilizarea câinilor;
- activitățile fundației sunt finanțate din donații.

12.  ASOCIAŢIA  NEVĂZĂTORILOR  DIN  ROMÂNIA  FILIALA
INTERJUDEȚEANĂ HARGHITA – COVASNA, - nr. înregistrare cerere 24752/05.12.2019 - cu
sediul  în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  P-ța  Cetății  nr.  1,  județul  Harghita,  CUI  4245500,  număr
înregistrare Registrul Național ONG: 10/2005.

Asociație fără scop lucrativ, care desfășoară următoarele activități:
- sprijinirea persoanelor nevăzătoare prin întocmirea actelor necesare dosarelor de punere în

drepturi, de înscriere în școli speciale dedicate deficienților de vedere, internării în unități de ocrotire
pentru adulți;

- rezolvarea problemelor multiple ridicate de nevăzători;
- darea în folosinţă de materiale tiflotehnice (bastoane, pihturi, hârtie Braille, alte produse spe-

cifice);
- organizarea de programe culturale pentru persoanele nevăzătoare;

           -  programe de voluntariat;
-  diferite concursuri pe teme socio-culturale.



 13.ASOCIAȚIA  FUTBALL  KLUB  CSIKSZEREDA  -  nr.înregistrare  cerere
28115/31.12.2019  -  cu  sediul  în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  str.  Lunca   Mare   nr.  32,  județul
Harghita, CUI 30525932, număr înregistrare Registrul Național ONG: 36/2012.

Asociație fără scop lucrativ, nonprofit, care desfășoară următoarele activități:
- activitatea principală a asociației este promovarea sportului, afirmarea sportivilor legitimați

pe plan local, național și internațional respectiv promovarea imaginii Municipiului Miercurea Ciuc ca
urmare a rezultatelor și performanțelor obținute;

- obiectivul principal este susţinerea pregătirii şi participarea echipelor de fotbal ale clubului în
întrecerile campionatului naţional;

- la centrul Miercurea Ciuc activează antrenori profesioniști și specialiști. Tot în scopul creșterii
calității activităților profesionale, sunt organizate periodic Zile Profesionale, și Cursuri de Perfecțion-
are pentru antrenori cu invitați de renume, la care participă de obicei un număr de 40-50 de antrenori,
specialiști din regiune. Antrenorii au participat la cursurile de perfecţionare, și de licențiere;

- pentru promovarea spiritului „fair-play”, în cadrul şedinţelor teoretice de antrenament s-a in-
sistat asupra comportării sportivilor ca aceasta să fie cît mai colegială;

- internatul sportiv supranumit Márton Áron Tehetséggondozó Központ aparținând Asociației
Futball Klub Csíkszereda Miercurea Ciuc, desfășoară  o activitate educativă de calitate, materializat
prin îngrijirea și sprijinirea talentelor;

- există parteneriate, colaborări cu instituţiile administraţiei publice locale, instituţii publice,
precum și cu unităţile şcolare;

-  asociația  derulează  Programul  „Ovifoci”  care este  foarte popular,  dovadă fiind creșterea
numărului de grădinițe implicate, ceea ce înseamnă creșterea numărului de copii care fac mișcare,
care se dezvoltă fizic armonios, și care se obișnuiesc cu practicarea sportului. Mulți dintre aceștia au
cooptat la Club și au început să-și desfășoare activitatea în pepiniera clubului.

14.  ASOCIAȚIA  COMPOSESORALĂ  BUNURILE  PRIVATE  DIN  CIUC  - nr.
înregistrare cerere 2958/11.02.2020 - cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu nr.
2/A, județul Harghita CUI 17709458, număr înregistrare Registrul Național ONG: 1231/2000.

Este  o  entitate  care  are  ca  scop  ridicarea  nivelului  de  trai  ai  locuitorilor  din  Ciuc,  care
militează pentru retrocedarea unor bunuri expropriate.

Imobilul pentru care a fost solicitată scutirea care a fot retrocedat (fostul orfelinat de stat din
Șumuleu  Ciuc)  este  dat  în  locațiune  Fundației  Sfântul  Francisc,  pentru  o  chirie  simbolică  de  1
euro/an. Numit Centrul Multifuncțional ”Căminul Sfântul Ștefan”, întreaga activitate este organizată
în beneficiul copilului, după cum urmează:

- identificarea copiilor aflați în situații de risc social;
- imobilul este utilizat pentru găzduirea și asigurarea hranei pe o perioadă nedeterminată, asis-

tență  medicală  și  îngrijire,  suport  emoțional  și  educare,  socializare,  petrecerea  a  timpului  liber,
pregătirea în vederea reintegrării sau integrării familiale și comunitară, a tuturor copiilor indiferent
de sex, vârstă, limbă, religie;

- centrul dispune de 80 de locuri și fiecare copil/tânăr este ocrotit pe baza unui plan special de
intervenție (PSI), revizuit periodic;

- fiecare copil/tânăr beneficiează de servicii zilnice de ocrotire (hrană, îmbrăcăminte, igienă
personală) și servicii medicale, psihologice, sociale și de pregătire educațională;

- centrul organizează o multitudine de activități spirituale, educative, culturale, sportive, cur-
suri, tabere, serbări, copiii sunt antrenați în activități de cultivare, colectare, depozitare a plantelor
medicinale din grădina căminului, adunarea recoltei din grădină.

15.  ASOCIAȚIA CUIBUL COPIILOR  -  nr.  înregistrare  cerere  2236/03.02.2020  cu
sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Prieteniei nr. 10, județul Harghita, CUI 13826781,  număr
înregistrare Registrul Național ONG: 39/2001.

Este   o    organizație cu   scop umanitar   și caritativ  cu  caracter    nonprofit   care   desfășo-
ară următoarele activități:
           - sprijinirea, protecția  și ajutorarea copiilor și tinerilor orfani;

 - imobilul pentru care se solicită scutirea funcționează ca și casă de tip familial;



- în imobil  sunt crescuți și educați copii plasați  la Centrul de Plasament Familial  conform
contractului de comodat încheiat  cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Harghita;

- fiecare copil beneficiează de servicii zilnice de ocrotire și servicii medicale, psihologice, so-
ciale și de pregătire educațională;

- conform raportului de activitate pe anul 2019, activitățile desfășurate sunt cele specifice fa-
miliei convenționale.

16. FUNDAȚIA MENS SANA -  nr. înregistrare cerere 26797/20.12.2019 - cu sediul în
municipiul  Miercurea-Ciuc,  str.  Kossuth  Lajos  nr.  38,  județul  Harghita,  CUI  7209900,  număr
înregistrare Registrul Național ONG: 21/1995. 

Este o fundație fără scop lucrativ, nonprofit și neguvernamentală:
- imobilul pentru care a fost solicitată scutirea de impozit, este patinoarul artificial mobil situat

în str. Inimii f.n;
- imobilul a fost predat spre exploatare în mod gratuit Municipiului Miercurea Ciuc,  Direcției

floricole, spaţii verzi și baze sportive și este utilizat pentru activități sportive și educaționale;
- toate activitățile desfășurate sunt de natură sportivă și educațională la care pot participa copii

și elevi fără nici o discriminare. Patinoarul este utilizat și în cadrul programului ”Kori Suli” în par-
teneriat cu unitățile de învățămând din municipiu și din zona Ciucului, și sprijinite de către primăriile
locale;

- fundația nu percepe nicio sumă pentru folosirea patinoarului, toate încasările provenite din
exploatare se fac venit la bugetul local al municipiului Miercurea Ciuc.

17.  SC  COM-CARLIA  SRL  -  nr.  înregistrare  cerere  26618/19.12.2019  -  cu  sediul  în
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.155, județul Harghita, CUI RO 3132650.

Clădirea pentru care se solicită scutirea este utilizată de către Asociația Caritas Alba –Iulia –
Asistență Medicală și Socială, conform contractului de comodat 13/27.06.2018, pentru următoarele
activități:

- o parte din clădirea administrativă pentru care se și solicită scutire (50%) este utilizată
pentru  întâlnirile,  ședințele  asistentelor  și  îngrijitoarelor  care  fac  parte  din  Asistența
Socială  și  Medicală  la  domiciliu,  respectiv  activitățile  administrative  ale  locuințelor
protejate pentru persoane vârstnice din Miercurea Ciuc;

- subsolul clădirii  este  utilizat  ca depozit  pentru materialele  sanitare,  igienice,  curățenie,
achiziționate  și  primite  prin  donații  din  străinătate  și  folosite  în  procesul  de  asistență
socială și medicală la domiciliu și centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice.

18. ASOCIAȚIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA - nr. înregistrare cerere
2171/31.01.2020 – cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Gábor Áron nr. 14, județul Covasna,
CUI 4925263, număr înregistrare Registrul Național ONG: 22/1991.

Asociație fără scop lucrativ, cu caracter umanitar și social pentru ajutorarea persoanelor dez-
avantajate. Scopul asociației este reprezentarea și apărarea intereselor precum și dezvoltarea conști-
inței de identitate și apartență a membrilor comunităților maghiarilor din Moldova. În sensul acesta
desfășoară următoarele activități:

-     organizarea de cursuri de inițiere în limba maghiară
- organizarea de diferite activități culturale cu copii tineri și adulți;
- organizarea și susținerea de activități sportive;
- organizarea de seminarii, simpozioane și conferințe.

19. ASOCIAȚIA OPORTET  -  nr. înregistrare cerere 4703/28.02.2020 – cu sediul în muni-
cipiul Miercurea-Ciuc, str. Zsögödi Nagy Imre, nr. 172, județul Harghita, CUI 10110639, număr înre-
gistrare Registrul Național ONG: 91/1996. 

Asociația desfășoară următoarele activități:
           -      sprijinirea și ajutorarea copiilor și tinerilor orfani;
           -      imobilul pentru care a fost acordată scutirea funcționează ca și casă de tip familial;



          -   în imobil sunt crescuți și educați copii plasați la Centrul de Plasament Familial conform
contractului de comodat încheiat  cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Harghita;

- fiecare copil beneficiează de servicii zilnice de ocrotire și servicii medicale, psihologice, so-
ciale și de pregătire educațională;

- conform raportului de activitate pe anul 2019, activitățile desfășurate sunt cele specifice fa-
miliei convenționale: pregătiri de sărbători, carnavaluri, tabere, excursii și altele.

-  în  cursul  verii  copiii,  sub  îndrumarea  educatorilor  desfășoară  activități  de  întreținere  și
curățenie atât în casă cât și în curtea și grădina aferentă imobilului.

În baza rapoartelor comisiilor:

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi   libertăţilor cetăţenilor;
 -  pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

-  pentru sănătate, protecţia socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte.

Având în vedere prevederile:

-  art. 456 alin. (2) lit. c), d),  r), s)  şi art. 464 alin. (2) lit. d), e), f) din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-  art.  27  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- Hotărârii nr. 343/2019 a Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind stabilirea
impozitelor  şi  taxelor  locale,   precum şi  a  taxelor  speciale  pentru  anul  2020,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
În temeiul art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a) și lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  (1) Aprobarea acordării scutirilor la impozitul/taxa pe clădiri și impozitul/taxa pe teren
pentru anul 2020 pentru următorii contribuabili care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum și cele cuprinse în Procedura de acordare a facilităţii fiscale
pentru categoriile de persoane juridice prevăzute la art. 456 alin.(2) lit.c), lit.d), lit.r) și lit.s)  şi la art.
464 alin.(2)  lit.d),  lit.  e),  lit.  f),  din anexa nr.  21,  punctele  4 și  7 din  Hotărârea  nr.  343/2019 a
Consiliului  Local  al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  privind stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale,
precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020:

1. ASOCIAŢIA RIEHEN, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zsögödi Nagy Imre
nr.140, județul Harghita, CUI 4866116, în sumă de 2.138   lei, reprezentând impozit pe clădiri și 628
lei impozit pe teren;

2. FUNDAŢIA CSIBÉSZ, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str.  Kájoni János nr. 1,
județul Harghita, CUI 3585856, în sumă de 22.880 lei,  reprezentând impozit pe clădiri și  2.817 lei
impozit/taxei pe teren;



3. CARITAS LOGISTICA - FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA, cu
sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.155, județul Harghita, CUI R4367060, în sumă de
36.911 lei  reprezentând impozit pe clădiri și 7.885   lei impozit/taxei pe teren;

4. ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA- ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ, cu
sediul în Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.147, județul Harghita, CUI RO15070152, în sumă de 5.079 lei
reprezentând impozit pe clădiri  și 2.143 lei    impozitul pe teren;

   5. ASOCIAȚIA   „CARITAS --  ASISTENȚĂ SOCIALĂ”  FILIALA  ORGANIZAȚIEI
CARITAS  ALBA  IULIA,  cu sediul  în municipiul Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61, județul
Mureș, CUI 1213139, în sumă 2.267 lei  reprezentând taxă pe clădiri;
         
      6.  FUNDAŢIA  ANDRÁS ALAPITVÁNY,  cu sediul  în  comuna Lăzărești  nr.  32,  județul
Harghita și filiala în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Pieții  nr. 7, sc. A, ap. 3,  județul Harghita, CUI
12795172, în sumă de 14.151   lei, reprezentând impozit pe clădiri, 35 lei taxa pe teren;

   7. FUNDAŢIA  SZENT  TAMÁS  TARSASÁG,  cu  sediul  în  municipiul  Miecurea-Ciuc,
str.Leliceni  nr.27, județul Harghita,  CUI 6582110, în sumă de  3.333   lei,  reprezentând impozit  pe
clădiri și 318     lei  impozit pe teren;

    8. FUNDAŢIA CREŞTINĂ DE AJUTORARE, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str.
Nicolae Bălcescu nr.7, județul Harghita CUI 4367140, în sumă de 827 lei,  reprezentând impozit pe
clădire și 1.091 lei taxă teren;

   9. FUNDAŢIA SFÂNTUL FRANCISC, cu sediul în municipiul Deva, str. Progresului nr. 6,
județul Hunedoara, CUI 5013605, în suma de  24.457 lei  reprezentând impozit pe clădire și 285 lei
impozit/taxă teren;

  10.  ASOCIAŢIA  HANDICAPAŢILOR  FIZICI  JUDEŢUL  HARGHITA,  cu  sediul  în
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr.50,  județul Harghita,  CUI RO520399, în sumă de
2.265   lei, reprezentând taxă pe clădire și 2.404    lei impozit/taxă teren;

    11. FUNDAŢIA PRO ANIMALIA cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr.8
ap.2, judeţul Harghita, CUI 8996119, în sumă de 3.202   lei, reprezentând impozit pe clădire și 631 lei
impozit pe teren;

  12.  ASOCIAŢIA  NEVĂZĂTORILOR  DIN  ROMÂNIA  FILIALA  INTERJUDEȚEANĂ
HARGHITA – COVASNA,  cu  sediul  în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  P-ța  Cetății  nr.  1,  județul
Harghita, CUI 4245500, în sumă de 1.161 lei, reprezentând impozit pe clădire și 14 lei taxă teren;

   13. ASOCIAȚIA FUTBALL KLUB CSIKSZEREDA, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc,
str. Lunca Mare  nr. 32, județul Harghita, CIF 30525932, în sumă de 62.276 lei, reprezentând impozit
pe clădire și  36.379    lei impozit/taxă teren precum și a taxelor pe clădire și teren datorate pe anul
fiscal  2020,  conform  contractelor  de  închiriere  încheiate  cu  unitățile  aflate  în  subordonarea
municipiului Miercurea Ciuc;

  14.  ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ BUNURILE PRIVATE DIN CIUC, cu sediul în str.
Mihai  Eminescu nr.  2/A,  județul  Harghita  CUI 17709458,  în  sumă de  19.377   lei,   reprezentând
impozit pe teren;

  15. ASOCIAȚIA CUIBUL COPIILOR cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Prieteniei nr.
10, județul Harghita, CUI 13826781, în sumă de 2.002 lei reprezentând impozit pe clădire și 1.086 lei
impozit teren; 



   16. FUNDAȚIA MENS SANA cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 38,
județul Harghita, , CUI 7209900, în sumă de 21.970 lei reprezentând impozit pe clădiri;

   17. SC COM-CARLIA SRL,  cu sediul  în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.155,  județul
Harghita, CUI RO 3132650, în sumă de 3.930 lei  reprezentând impozit clădire;

  18. ASOCIAȚIA  MAGHIARILOR  CEANGĂI  DIN  MOLDOVA  -  nr.  înregistrare  cerere
2171/31.01.2020  –, cu  sediul  în  municipiul  Sfântu  Gheorghe,  Str.  Gábor  Áron  nr.  14,  județul
Covasna, CUI 4925263, în sumă de 5.810 lei reprezentând impozit pe clădiri și  667 lei impozit pe
teren.

    19. ASOCIAȚIA OPORTET  -  nr. înregistrare cerere 4703/28.02.2020 – cu sediul în municipiul
Miercurea-Ciuc,  str.  Zsögödi  Nagy Imre,  nr.  172,  județul  Harghita,  CUI  10110639,  în  sumă  de
34.150 lei, reprezentând impozit pe clădire și 388   lei impozit teren.

Art.2 (1) Contribuabilii care beneficiază de scutire potrivit prevederilor art.1, au obligaţia de a
achita obligaţiilor de plată datorate bugetului local  care au termenele de plată depășite până la data
solicitării  scutirii  și  de a  înainta  în  scris  Consiliului  Local  până la  data  de 31 ianuarie  a  anului
următor,  un  raport  anual  privind  activitatea/activitățile  fără  scop  lucrativ  sau  cu  caracter  social
desfășurată/desfășurate.

(2) În cazul în care pe parcursul anului fiscal pentru care s-a acordat scutirea se constată că
intervine  o  modificare  cu  privire  la  bunurile  imobile  ale  contribuabilului,  care  are  drept  urmare
neîncadrarea în prevederile prevederile art.456, alin (2) lit. c), d),  r), s) și art.464 alin (2) lit d), e), f)
din Legea 227/2015, reducerea/scutirea  nu va fi aplicată, începând cu 1 ianuarie anului următor celei
în care s-a produs modificarea. Contribuabilul are obligaţia de a declara acest lucru în termen de 10
zile de la modificările intervenite. 

(3) În cazul în care pe parcursul anului fiscal 2020, se constată că imobilele pentru care s-au
acordat  scutiri  au  fost  utilizate  pentru  activități  economice,  scutirea  se  va  revoca  din  oficiu  și
contribuabilul va fi obligat la plata impozitului/taxei datorate pentru anul fiscal în curs.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului
Füleki Zoltán-Ladislau şi Direcţia Economică prin Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri.

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică:
a)  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Harghita  în  vederea  exercitării  controlului  cu privire  la

legalitate;
b) Viceprimarului Füleki Zoltán-Ladislau;
c) Serviciului Impozite, Taxe şi alte Venituri;
d) Contribuabililor care beneficiează de scutire;
e) Altor compartimente interesate; 
f) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri se va face, prin:
   - afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale;
   - prin intermediul paginii de internet a Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;
   - mass-media
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