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HOTARAREA NR.1/12.01.2013
REFERITOR LA: Modificarea si completarea prevederilor art.1 din H.C.L nr. 97/29.11.2012
privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si
amenzile aplicabile pentru anul 2013
EXPUNERE DE MOTIVE:
Potrivit principiului autonomiei locale, care acorda competente sporite autoritatilor locale de a
decide, in functie de conditiile locale, asupra stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale in functie de
rata inflatiei, se impune actualizarea acestora conform prevederilor H.G. nr. 1309/2012 si ajustarea for
conform O.G. 1/2013.
AVAND IN VEDERE:
- Referat de specialitate nr. 325 din 10.01.2013 al directiei economice din cadrul Primariei
municipiului Caracal
- Prevederile Titlului IX "Impozite si taxe locale" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
- H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013
- O.G. nr.1/2013 pentru reglementarea unor masuri fmanciar-fiscale in domeniul impozitelor si
taxelor locale
- Prevederile art.36 alin.(4), lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locals, republicata,
completatä §i modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobd modificarea §i completarea art.1 din H.C.L. nr. 97/29.11.2012, dupa cum
urmeaza:
- Art. 1, lit.a) va avea urmatorul cuprins:
a)
Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevezute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale pentru anul 2013, conform anexei.
La art.1, dupa lit.a) se introduce lit. a l care va avea urmatorul cuprins :
al ) Se aprobd reducerea cu 13,7% a nivelurilor impozitelor taxelor locale stabilite in sume fixe
privind impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.
263 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2 Celelalte prevederi din H.C.L. nr.97/29.11.2012 isi pastreaza aplicabilitatea.
Art.3 Prezenta hotdrare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
Municipiului Caracal, Directiilor din cadrul Primdriei Municipiului Caracal §i se aduce la cuno§tintA
publica prin grija secretarului municipiului Caracal.
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