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H O T Ă R Â R E 

 
 

REFERITOR LA: Aprobarea nivelului  taxei de înregistrare precum şi taxei de redactare a 
contractelor de arendă.   

 
EXPUNERE DE MOTIVE: Toate contractele de arendare se încheie în formă scrisă şi se depun 

pentru înregistrare într-un registru special la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află 
bunurile arendate, legiuitorul permiţând ca pentru acest serviciu prestat arendaşului, să fie achitată o taxă 
în acest sens. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
-  Raportul de specialitate nr. 606/19.01.2009  al Serviciului Fond Funciar şi al Secretarului 

Municipiului; 
 -  Art.36 pct.4 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Art.6 pct.3 din Legea nr.16/1994 – Legea arendării cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
ART. 1 – Se aprobă nivelul taxei pentru redactarea contractelor de arendare la 5 lei/contract. 
ART. 2–  Se  aprobă nivelul  taxei pentru înregistrarea  contractelor de arendă,  ce va fi achitată de 

arendaşi, după cum urmează: 
a) pentru suprafeţele de teren arendate de până la 1 ha – 5 lei/contract; 
b) pentru suprafeţele de teren arendate mai mari de 1 ha, până la 5 ha – 10 lei/contract; 
c) pentru suprafeţele de teren arendate mai mari de 5 ha, până la 10 ha – 20 lei/contract; 
d) pentru suprafeţele de teren arendate mai mari de 10 ha – 25 lei/contract. 
ART.3 - Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Caracal se  

împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
   ART.4 – Hotărârea va fi comunicată  Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal  
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