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HOTARAREA NR.96/29.11.2012

REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si
persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2013.
EXPUNERE DE MOTIVE: Asigurarea bugetului local cu venituri care sa duca la buna functionare
a acestuia pe tot parcursul anului 2013 necesita instituirea anumitor taxe si tarife locale.

AVAND IN VEDERE:
Raportul de specialitate nr.11112 din 07.11.2012 al Directiei economice din cadrul Primariei
municipiului Caracal
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
- Art. 36 alin.(4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
- Avizul Comisiei pentru activitki economico-financiare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locald, republicatd,

completatd §i modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
Art.! Se aprobd tarife pentru eliberare certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele
locale pentru persoane fizice de 4 lei si pentru persoane juridice de 13 lei.
Art. 2 Se aproba tarife de folosinta in scop de parcare a domeniului public pentru mijloacele de
transport cu tractiune mecanica apartinand persoanelor fizice si juridice in suma de 8 lei/an pentru
autoturisme si 16 lei/an pentru celelalte categorii de mijloace de transport.
Art.3 Se aproba tariful pentru ecologizare, protectia mediului si pastrarea curateniei in
municipiului Caracal in suma de 12 lei/an/gospodarie. Directia economica va incasa aceste tarife
semestrial, la termenele de plata ale impozitelor si taxelor locale, iar sumele se vor colecta in cont
separat.
Art.4 Se aproba tarif de 1 leu pentru persoanele fizice si 2 lei pentru persoanele juridice,
reprezentand contravaloare cerere pentru eliberare certificate de atestare fiscala. Sumele se incaseaza o
data cu tariful pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala.
Art.5 Taxele si tarifele pentru prestari servicii catre persoanele fizice si juridice datorate potrivit
prezentei hotarari constituie venituri la bugetul local si sunt valabile pentru anul fiscal 2013.
Art.6 Incepand cu data de 01.01.2013 isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.70/2009.
Art.7 Directia economica din cadrul Primariei municipiului Caracal va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.8.- Prezenta hotarare se comunica. Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului Municipiului
Caracal §i Directiei economice din cadrul Primariei municipiului Caracal.
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