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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Acordarea de facilitaţi fiscale pe anul 2008 unor persoane fizice
defavorizate.
EXPUNERE DE MOTIVE:
În baza art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată de Legea
343/2006 Consiliile locale pot acorda facilitaţi fiscale unor categorii sociale defavorizate.

-

AVÂND ÎN VEDERE:
Raportul de specialitate nr.9645/12.12.2007 al Serviciului I.T.L. din cadrul Primăriei municipiului
Caracal;
Prevederile art.286 din Legea 571/23.12.2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.36(4) lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 - Aprobă acordarea de scutiri sau reduceri ale impozitului pe clădiri şi ale impozitului pe
teren pentru următoarele categorii (sociale) de persoane fizice:
Categoria socială
a) Persoane fără venituri
b) Persoane cu venituri mai mici decât venitul minim
brut pe ţară, astfel:
- angajaţi în muncă
- pensionari cu pensia sub 170 lei/lună
- pensionari cu pensia cuprinsă între 171 lei/lună
şi venitul minim brut pe ţară
c) Persoanele ale căror venituri constau în exclusivitate
din indemnizaţia de şomaj sau alocaţii de sprijin;
d) Persoane aflate în asistenţă socială

Grad de reducere
scutiţi

60%
50%
40%
60%
75%

ART.2. – Veniturile prevăzute la art.1 privesc veniturile pe familie sau gospodărie acolo unde este
cazul.
ART.3 – Contribuabilii aflaţi în situaţia de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri de
consiliu vor trebui să depună o dată cu cererea prin care solicită facilitatea, următoarele documente:
- adeverinţă de salariat(ă);
- cupon pensie;
- adeverinţă de bursă;

- adeverinţă de alocaţie pentru copii;
- certificat cu veniturile impozabile eliberat de Administraţia Finanţelor Publice;
- copie act de proprietate;
- copie B.I./C.I.
- se va proceda la efectuarea unei anchete sociale care va verifica realitatea şi oportunitatea
solicitării contribuabilului.
ART.4 – Persoanele fizice care au beneficiat de scutiri sau facilităţi la impozitele şi taxele locale
pe anul 2007 şi au dosar constituit în acest sens, vor prezenta în cursul lunii ianuarie 2008 numai actele
privind veniturile.
ART.5 – Scutirea sau reducerea de impozit pe clădiri se acordă numai pentru clădirea de
domiciliu, iar la impozitul pe teren numai pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, indiferent de
categoria de folosinţă.
ART.6 – Scutirea de impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se acordă pe perioada 01.01.2008 –
31.12.2008.
ART.7 – Direcţia Economică va duce la îndeplinirea prezenta hotărâre.
ART.8 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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