HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestări servicii către persoanele
fizice şi juridice, precum şi aprobarea nivelurilor unor taxe locale
pentru anul 2009.
EXPUNERE DE MOTIVE: Asigurarea bugetului local cu venituri care să ducă la
buna funcţionare a acestuia pe tot parcursul anului 2009 necesită instiuirea anumitor tarife
locale.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 7029/28.08.2008 al Serviciului de impozite şi taxe locale
din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei municipiului Caracal;
- Legea 571/23.12.2003,cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.36 alin.(4), lit.c) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activităţi economico – financiare a Consiliului Local.
În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART.1. – Se aprobă tarife pentru eliberare certificat de atestare fiscală privind
impozitele şi taxele locale pentru persoane fizice de 4 lei şi pentru persoane juridice de 13 lei.
ART.2. – Se aprobă tarife de folosinţă în scop de parcare a domeniului public, pentru
mijloacele de transport cu tracţiune mecanică aparţinând persoanelor fizice şi juridice în sumă
de 8 lei/an pentru autoturisme şi 16 lei /an, pentru celelalte categorii de mijloace de transport.
ART.3. – Se aprobă tariful pentru ecologizare, protecţia mediului şi păstrarea
curăţeniei în municipiul Caracal, în sumă de 12 lei/an/gospodărie. Direcţia Economică va
încasa aceste tarife semestrial, la termenele de plată ale impozitelor şi taxelor locale, iar
sumele se vor colecta în cont separat. Suma constituită se va vira la S.C. IGO S.A. Caracal şi
va fi folosită în exclusivitate pentru destinaţia stabilită.
ART.4. – Se aprobă nivelurile unor taxe locale aprobate prin H.G. nr. 1514/2006
pentru anul 2007, respectiv cap. V, cap. VI şi cap. X din tabloul cuprinzând valorile
impozabile a impozitelor şi taxelor locale aprobate pentru anul 2009 conform anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.

ART.5. – Se aprobă taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor
destinate obţinerii de venituri conform anexei nr.1 parte integrantă la prezenta hotărâre.
Taxa se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
ART.6. – Se aprobă taxă pentru eliberarea/viză anuală a autorizaţiilor privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, diferenţiată în funcţie de suprafaţa structurii de
vânzare, conform anexei nr.1, cap.V la prezenta hotărâre.
Taxa se plăteşte anticipat eliberării acesteia, integral pe tot anul în curs, indiferent de
perioada rămasă până la sfârşitul anului.
Comercianţii, indiferent de forma de organizare, care nu deţin autorizaţia prevăzută la
alin.1 sau nu o au vizată pe anul în curs vor fi sancţionaţi contravenţional cu amendă cuprinsă
între 200 – 500 lei.
ART.7. – Se aprobă tarif de 1 leu pentru persoanele fizice şi 2 lei pentru persoanele
juridice, reprezentând contravaloare cerere pentru eliberare certificate fiscale. Sumele se
încasează o dată cu tariful pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.
ART.8. – Taxele şi tarifele pentru prestări servicii către persoanele fizice şi juridice
datorate potrivit prezentei hotărâri constituie venituri la bugetul local şi sunt valabile pentru
anul fiscal 2009.
ART.9. – Începând cu data de 01.01.2009 şi încetează aplicabilitatea H.C.L.
nr119/2007.
ART.10. – Direcţia Economică din cadrul Primăriei municpiului Caracal va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.11. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,
Instituţiei Prefectului Olt, persoanelor fizice şi juridice interesate şi se aduce la cunoştinţa
publică prin grija Secretarului municipiului Caracal;
- Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţii
administraţiei publice locale, publicare în presa locală şi pe pagină de internet.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind instituirea unor taxe si tarife locale pentru anul 2009

Prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal art. 296 s-a lăsat la
latitudinea Consiliilor locale ca prin hotărâre să se adopte nivelul impozitelor si
taxelor prevăzute la articolul 267, 268 si 271 din Codul fiscal, respectiv
capitolele V, VI, VII şi X din tabloul cuprinzând valorile impozabile şi taxele
locale, alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile care se datorează anual de
către persoanele fizice si juridice.
Avându-se în vedere prevederile articolului 292 din Legea nr. 343/2006 de
modificare şi completare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, în care se
precizează că impozitele şi taxele locale se indexează o data la trei ani prin
hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice si Ministerul
Administraţiei şi Internelor, pentru anul 2009 nu s-a aprobat o astfel de
indexare, astfel ca nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art. 267, 268
si 271 din Codul fiscal, propun a rămâne la nivelul anului 2008, astfel cum au
fost aprobate prin H.C.L. nr. 119/27.12.2007.
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