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H O T Ă R Â R E 

 
 

REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, altor taxe 
        asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2010. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 

  Analizând nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal 
nr.78/31.05.2006 precum şi planul urbanistic general şi ţinând seama de necesităţile de creştere a 
veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice 
locale se impune adoptarea prezentei hotărâri. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr.14980/11.11.2009 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
- Prevederile Titlului IX „impozite şi taxe locale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010; 
- Prevederile art.36 alin (4), litera c) din Legea nr.215/2001,  privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 (1), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (1), 

cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
ART.1. –  Se aprobă pentru anul 2010  valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile, prevăzute în anexă la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele 
locale pentru anul 2010. 

b) Cota prevăzută la art. 253 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, se stabileşte la  1,5 %. 

c) Cota prevăzută la art. 253 alin (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, se stabileşte la  10 %. 

d) Cota prevăzută la art. 270 alin (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, se stabileşte la  3 %. 

În cazul în care o persoană utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj, conform prevederilor 
art. 271, alin. 2,  se stabilesc următoarele taxe – lei/mp sau fracţiune de mp. 

În cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică suma este de 
28 lei. 

În cazul oricărui alt panou, afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 20 lei. 
e) Cota prevăzută la art. 279 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, se stabileşte la 3 %, pentru unităţile hoteliere de categoria 1-3 stele şi 5 % 
pentru unităţile hoteliere de categoria 4-5 stele. 

 
 



 
 
ART.2. – Bonificaţia  prevăzută  la  art.  255  alin  (2),  la  art. 260  alin  (2)  şi  265  alin. din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte  după 
cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri, intre 0- 10 % 
b) în cazul impozitului pe teren, intre 0- 10 % 
c) în cazul mijloacelor de transport, intre 0- 10 %. 
 

   ART.3. – (1) Majorarea anuală prevăzută la art.287 din Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu 
completările şi modificările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 20 % la persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate; 
b) în cazul impozitului pe teren, la 20 % la persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate; 
c) în cazul taxei pe teren, la 20 %, la persoanele juridice; 
d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 20 %; 
e) în cazul taxelor pentru eliberarea: 

e.1. certificatului de urbanism la 20 %; 
e.2. autorizaţiei de construire la 20 %; 
e.3. autorizaţiei de foraje şi excavări la 20 %; 
e.4. autorizaţiei de desfiinţare la 20 %; 
e.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la 20 %; 
e.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului la 20 %; 
e.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 20 %; 
e.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală la 20 %; 
e.9. autorizaţiei de funcţionare, la 20 %: 
e.10. de copii heliografice, la 20 %; 
e.11. certificatului de producător, şi pentru viza trimestrială a acestuia la 20%; 

  f)  în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate la 20 %; 
  g)  în cazul impozitului pe spectacole la 20 %; 
  h)  în cazul taxei hoteliere la 20 %; 
  i)  în cazul altor taxe locale; 
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este 
inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1. 
 
 ART.4. – Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2010, delimitarea 
zonelor s-a aprobat prin hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 78/2006; 
 
  ART.5. – Se aprobă scutirile şi reducerile privind impozitul pe clădiri şi ale impozitului pe teren 
prevăzute de art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 
 
   ART.6. – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
   ART.7. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal   
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