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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Compensarea şi anularea soldurilor conturilor de până la 5 lei aparţinând
rolurilor persoanelor fizice şi juridice cu (şi) suprasolvirile înregistrate cu sume de până la 5 lei.
EXPUNERE DE MOTIVE:
În urma analizei gradului de realizare a veniturilor bugetului local la 30.11.2009, rezultate din
impozitele şi taxele locale pe care le datorează persoanele fizice şi persoanele juridice declarate la
serviciul nostru, am constatat foarte multe poziţii de rol cu solduri foarte mici, unele chiar sub un 1 leu,
precum şi solduri negative denumite în termeni fiscali suprasolviri.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.10346/07.12.2009 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;
- Prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările
ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activităţi economico - financiare;
Având în vedere reducerea cheltuielilor ocazionate de urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare;
În temeiul art.45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. – Se aprobă anularea soldurilor tuturor conturilor cu valoare de până la 5 lei inclusiv,
înregistrate la rolurile persoanelor fizice şi persoanelor juridice, precum şi a suprasolvirilor cu valoare de
până la 5 lei inclusiv, astfel încât la începutul anului 2010 acestea să aibă sold zero.
ART.2. – Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Caracal va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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