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H O T Ă R Â R E 
 
 

 REFERITOR LA: Aprobarea taxei de redevenţă pentru concesionarea terenurilor, ce depăşesc 
suprafaţa de 300,00mp, atribuite tinerilor cu vârsta până la 35 de ani în baza Legii nr.15/2003.  

 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
       În sprijinul tinerilor fără locuinţe, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, Consiliul Local al 
municipiului Caracal a identificat şi validat parcele de teren ce pot fi atribuite în folosinţă gratuită pentru 
construcţia de locuinţe proprietate personală. 
 Aceste parcele au suprafeţe mai mari de 300,00 mp datorită configuraţiei terenului ce nu a permis o 
altă lotizare care să aibă o lăţime pe care se poate construi o locuinţă şi anexele aferente acesteia, 
diferenţa urmând a fi concesionată, în acest sens,  fiind necesară stabilirea unei taxe de redevenţă. 
 
 Având în vedere: 

         -   Raportul de specialitate nr. 11841/23.09.2009, al Direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului 
Caracal; 
 -    Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

         -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

         -  Art.36 alin.4 lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 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 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă taxa de redevenţă pentru concesionarea terenurilor ce depăşesc suprafaţa de 
300,00mp, atribuite  tinerilor cu vârsta până la 35 de ani în baza Legii nr.15/2003, în sumă de 
1Leu/mp/an, ce se va indexa anual cu rata inflaţiei. 

Plata redevenţei se va face în termen de 25 de ani. 
 Art. 2.Taxa de redevenţă stabilită la art.1 se aplică şi persoanelor cărora le-au fost concesionate 

terenuri prin HCL nr.49/31.07.2009. 
 Art.3. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, vor aduce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.  
   Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
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