
 
 
 
 
 
 
  

HOTĂRÂRE 
 
 

REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice,  
         pentru anul 2009 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 

 Prin H.C.L nr. 167/20.12.2006, au fost stabilite tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi 
juridice, precum şi unele taxe locale pentru anul 2007. 
 Aceste tarife se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima 
indexare. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 14789/09.12.2008 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale; 
- Art. 36 alin.4  lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget- finanţe; 
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRÂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  menţinerea tarifelor pentru prestări servicii către persoanele fizice şi juridice, 
pentru anul 2009 la nivelul celor stabilite prin H.C.L nr. 167/20.12.2006. 

Art. 2. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal  vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Caracal, Direcţiilor din cadrul 
Primăriei Municipiului Caracal şi  Instituţiei Prefectului Olt. 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             
                            CONTRASEMNEAZĂ               
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL                                   Nr. 14789/09.12.2008 
                                
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

  
 Conform art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat prin pct. 

259 din Legea nr. 343/2006 – “În cazul oricărui impozit, oricărui tarif sau oricărei taxe 

locale, care constă într-o anumită sumă în lei, acestea se indexează o dată la 3 ani, ţinând 

cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare”. 

 Ultima indexare a tarifelor pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice şi a 

unor taxe locale, a fost stabilită prin H.C.L nr. 167/20.12.2006. 

 Având în vedere prevederea mai sus menţionată, propunem ca nivelul acestora să se 

menţină la nivelul anului 2007, astfel cum au fost stabilite şi aprobate prin H.C.L nr. 

167/2006. 
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