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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Încadrarea pe zone fiscale a terenurilor  din municipiul Caracal. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Ca urmare a executării  lucrărilor de dezvoltare urbană şi îmbunătăţire a infrastructurii localităţii: 

realizarea reţelei de gaze naturale pe întreg teritoriul, precum şi extinderea reţelei de canalizare şi 
reabilitarea sau modernizarea sistemului rutier şi pietonal este necesară reactualizarea zonării terenurilor 
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 16653/17.12.2009 al Direcţiei Tehnice cadrul Primăriei municipiului 

Caracal; 
- Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 44/2004, privind Normele metodologice,  pentru aplicarea Legii 571/2003, privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 36 (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală, 

modificată şi completată; 
- Avizul comisiei pentru  activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia 

mediului şi turism a Consiliului local; 
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

modificată şi completată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART. 1 – Se  aprobă încadrarea terenurilor intravilane din municipiul Caracal pe zone fiscale, 
conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2 – Se aprobă încadrarea terenurilor extravilane din municipiul Caracal pe zone fiscale, 
conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 
78/2006. 
 ART. 4 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevedeile 
prezentei hotărâri. 
   ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
                PENTRU LEGALITATE 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
      MATEI CLAUDIU                                                         GÂLEA IONUŢ CRISTIAN 
 
 

Nr. 78 din  
 29.12.2009 
 


