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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA:  Instituirea unor tarife pentru prestări servicii către persoane fizice  
                                  şi juridice, pentru anul 2010. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
  Prin HCL 167/2006, au fost stabilite tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice 

precum şi unele taxe locale pentru anul 2007, acestea fiind menţinute şi pentru anii 2008, 2009.  
 Pentru anul 2010 se impune actualizarea acestor tarife şi taxe. 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 16739/21.12.2009 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale; 
- Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţa nr. 356/2007 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 38/2003; 
- OUG 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, 

intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 
- Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OG  99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Avizul comisiei buget – finanţe a Consiliului local al municipiului Caracal; 
- Art. 36 alin. 4 lit. “c”  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  

modificată şi completată; 
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi 

completată; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se aprobă tarife pentru eliberarea formularelor tipizate, conform anexei nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.2 – Se aprobă tarife pentru copertarea cu material plastic a actelor emise de direcţiile, 
serviciile,  şi compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Caracal, conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.3 – Se aprobă tarife pentru efectuarea de noi măsurători proprietarilor de teren la solicitarea 
scrisă a acestora, conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.4 – Se aprobă tarife pentru păşunat, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 ART.5 – Se aprobă tariful de 60 lei  pentru serviciile puse la dispoziţia cetăţenilor cu ocazia 
ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor. 
 ART.6 – Se aprobă tarife pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Primăriei 
municipiului Caracal, cu excepţia celor referitoare la drepturile salariale, astfel: 
 - pentru persoane fizice           - 11 lei/filă format A4 
 - pentru peroane juridice  - 22 lei/filă format A4 
 ART.7 – Se aprobă tarife pentru ocuparea domeniului public în vederea autorizării executării 
lucrărilor de branşamente / racorduri, astfel: 

- 30 lei/mp/zi pentru persoane fizice; 
- 60 lei/mp/zi pentru persoane juridice. 
 



 
ART.8 – Se aprobă taxa locală de 17 lei/mp/zi pentru utilizarea temporară a domeniului public cu 

materiale de construcţii. Această taxă va fi încasată de la contribuabilii posesori ai autorizaţiilor de 
construire. 

ART. 9 – Se aprobă tarife lunare/mp la chiriile pentru spaţii comerciale, administrative, sedii de 
organisme şi organizaţii, proprietatea Primăriei municipiului Caracal, conform anexei nr. 5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, tarifele  includ TVA. 
 ART.10 – Se aprobă tarife pentru folosirea temporară a locurilor publice ocupate cu construcţii 
provizorii şi tarife pentru ocuparea temporară a domeniului privat, cu construcţii provizorii, conform 
anexei nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre, tarifele  includ TVA. 
 ART.11 – Se aprobă tarife pentru spaţii comerciale amplasate  în pieţe, târguri şi oboare de agenţii 
economici, conform anexei nr. 7A, parte integrantă din prezenta hotărâre, tarifele includ TVA. 
 ART.12 – Se aprobă tarife pentru ocuparea permanentă sau temporară a locurilor publice (altele 
decât cele de la art. 12) de vânzare, expunere şi reclamă, precum şi tarife pentru ocuparea de către agenţii 
economici a locurilor publice cu platforme, alei şi scări turnate, conform anexei nr. 7B parte integrantă 
din prezenta hotărâre, tarifele includ TVA. 
 ART.13 – Se aprobă tarife pentru eliberarea  acordurilor de funcţionare ale agenţilor economici, 
conform anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.14 – Se aprobă tarif pentru eliberarea unui abonament la Muzeul Romanaţiului pentru elevii 
din municipiul Caracal şi pentru cei de la şcolile limitrofe pe o rază de 15 km în sumă de 4 lei/an, care 
solicită acest abonament. 
 ART. 15 – Se aprobă tarif pentru executarea de fotografii în Muzeul Romanaţiului la cererea 
vizitatorilor în valoare de 2 lei/buc, numai cu aparatul din dotarea Muzeului. 
 ART.16 – Se aprobă tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent, conform anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 ART.17 – Se aprobă tarife de referinţă pentru concesionarea terenurilor şi/sau construcţiilor ce 
aparţin patrimoniului municipiului Caracal, în funcţie de zonele municipiului, importanţa investiţiei, 
destinaţia şi obiectul de activitate, conform anexei nr. 10, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 18 – Se aprobă plata manoperei unor acţiuni şi lucrări de asistenţă sanitar – veterinară, 
conform anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 19 – Se aprobă taxe locale pentru folosirea locurilor de desfacere, conform anexei nr. 12, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 20 – Se aprobă taxe locale pentru parcări auto cu plată, pe categorii de vehicule, conform 
anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.21 - Se aprobă tarife locale pentru închirierea de terenuri aparţinând domeniului public situat 
în zona centrală, pentru organizarea de festivaluri, spectacole, conform anexei nr. 14, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 ART.22 – Se aprobă tarif grup sanitar de 0,50 lei/persoană. 
 ART.23 – Taxele şi tarifele pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice datorate potrivit 
prevederilor prezentei hotărâri constituie venituri la bugetul local şi sunt valabile pentru anul fiscal  2010. 
 ART.24– Începând cu 01.01.2010 se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 
 ART.25 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi unele instituţii publice de pe raza 
municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
   ART.26 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.  
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