KUMANIA

JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
PIATA VICTORIEI, Nr.10,
235200 CARACAL OLT ROMANIA
Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518
e-mail: office@primariacaracal.ro

HOTARAREA NR.95/29.11.2012
REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2013 unor persoane fizice defavorizate.
EXPUNERE DE MOTIVE:
In baza art. 286 alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliile locale pot acorda facilitati fiscale unor categorii sociale defavorizate.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 11113 din 07.11.2012 al Directiei economice din cadrul Primariei
municipiului Caracal
- Prevederile art.286 alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificdrile Si completarile
ulterioare
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare,
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locals, republicatd,
completatà modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobd acordarea de scutiri sau reduceri ale impozitului pe cladiri si ale impozitului pe
teren pentru urmatoarele categorii sociale de persoane fizice:
Grad reducere
Categoria sociala
80%
Persoanele fara venituri si cele aflate in asistenta sociala
Persoanele aflate in somaj sau alocatie de sprijin,
60%
proportional cu aceasta perioada
Pensionarii cu pensii al caror cuantum lunar este mai mic cleat venitul minim
50%
brut pe tars
Persoanele angajate in munca cele care realizeaza lunar
50%
venituri din alte surse, mai mici decat venitul minim brut pe tara
Art. 2.Veniturile prevazute la art.1 privesc veniturile pe familie sau gospodarie acolo unde este
cazul. Categoriile de persoane defavorizate precizate mai sus care detin in proprietate doua sau mai multe
cladiri sau care detin in proprietate mijloace de transport marfuri, (autoutilitare), precum alte utilaje si
mijloace care aduc venituri si/sau autoturisme cu capacitate cilindricd mai mare de 1600 cm nu
beneficiaza de aceste facilitati fiscale.
Art.3 Contribuabilii aflati in situatia de a beneficia de prevederile prezentei hotarari vor trebui sa
depuna odata cu cererea prin care solicita facilitatea, urmatoarele documente:
- adeverinta de salariat(a)
- cupon de pensie
- adeverinta privind terenul agricol extravilan eliberata de compartimentul Registru agricol, fond
funciar, cadastru din cadrul Primariei municipiului Caracal
- adeverinta ca beneficiaza de ajutor social
- adeverinta de alocatie pentru copii
- adeverinta de bursa pentru copii

- certificat cu veniturile impozabile eliberat de Administratia Finantelor Publice
- copie act de proprietate
- copie B.I./C.I.
- se va proceda la efectuarea unei anchete sociale care va verifica realitatea si oportunitatea
solicitarii contribuabilului
Art.4. Scutirea sau reducerea de impozit pe cladiri se acorda numai pentru cladirea de domiciliu, iar
la impozitul pe teren numai pentru terenul aferent cladirii de domiciliu, indiferent de categoria de
folosinta.

Art.5.Scutirea de impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se acorda pe perioada 01.01.201331.12.2013.
Art.6. Directia economica din cadul Primariei municipiului Caracal va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Prezenta hotdrare se comunicd Institu;iei Prefectului Judetului Olt, Primarului Municipiului
Caracal si Directiei economice din cadul Primariei municipiului Caracal.
Art.7.-
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