ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT
Nr. 20/25.01.2013

HOTARARE
REFERITOR LA: Modificarea şi completarea unor prevederi din HCL nr. 97 din
29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate
acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013, precum şi abrogarea HCL nr.1 din
12.01.2013.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Având în vedere că prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare au fost aduse
modificări în ceea ce priveşte legislaţia privind impozitele şi taxele locale, se impune, în acest sens
modificarea şi completarea unor prevederi din HCL nr. 97 din 29.11.2012 privind stabilirea valorilor
impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile
pentru anul 2013, precum şi abrogarea HCL nr.1 din 12.01.2013.
AVAND IN VEDERE:
- Referat de specialitate nr. 1757/24.01.2013 al Directiei Economice – Serviciul Constatare
Impunere impozite, Revizie fiscală- din cadrul Primariei municipiului Caracal;
- HCL nr.1 din12.01.2013 privind modificarea si completarea prevederilor art.1 din H.C.L.
nr. 97/29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe
asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013;
- HCL nr. 97 din 29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor
locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013;
- Prevederile art. IV din OG nr. 8/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare;
- H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si
alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013
- O.G. nr.1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si
taxelor locale;
- Prevederile art.36 alin.(4), lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare;
In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare:
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune urmatorul
PROIECT DE HOTARARE
Art.1 Consiliul Local al municipiului Caracal aprobă abrogarea prevederilor Hotărârii
Consiliului Local nr.1 din 12.01.2013 privind modificarea si completarea prevederilor art.1 din
H.C.L. nr. 97/29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor
taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013.
Art.2 Consiliul Local al municipiului Caracal aprobă modificarea art.1 din H.C.L. nr.
97/29.11.2012, dupa cum urmeaza:
- Art. 1, lit.a) va avea următorul cuprins:
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale pentru anul 2013, conform anexei.

Art. 3 Consiliul Local al municipiului Caracal aprobă completarea art.2 din H.C.L. nr.
97/29.11.2012, cu lit. d care va avea următorul cuprins:
d) Persoanele fizice care, până la data adoptării prezentei hotărâri, au achitat impozitele si
taxele locale pentru anul 2013 si achita integral pana la data de 30 septembrie 2013 diferentele
rezultate in urma aplicării prevederilor art.2, vor beneficia de bonificaţiile prevăzute de art. 255
alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.4
Consiliul Local al municipiului Caracal aprobă modificarea prevederilor art. 3 din
HCL 97/29.11.2012 care va avea următorul cuprins:
- art. 253 privind impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice;
- art.263 alin. 2 1 privind mijloacele de transport cu tracţiune mecanică pentru persoanele
fizice, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice;
- art. 263 alin. 42 privind autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi
persoanele juridice;
- art. 263 alin. 53 privind combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri
rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice
Art. 5 Celelalte prevederi din H.C.L. nr.97/29.11.2012 isi pastreaza aplicabilitatea.
Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Olt, Primarului
Municipiului Caracal, Direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Caracal şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului municipiului Caracal.

PRIMAR,

EDUARD CLAUDIU CIOCĂZANU

Vizat
pentru legalitate,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

Primaria municipiului Caracal
Directia economica
Serviciul Constatare, Impunere impozite, Revizie fiscala
Nr. 1757/24.01.2013

Referat
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
ca urmare a aplicarii prevederilor O.G. nr.8 din 23.01.2013
Prin H.G. nr. 1309 din 27.12.2012 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile care sunt aplicabile
incepand cu anul 2013, abrogand prevederile H.G. nr. 956/2009 in baza carora Consiliul Local
Caracal, prin hotararea consiliului local nr. 97 din 29.11.2012, a aprobat impozitele si taxele locale
pentru anul 2013.
Astfel, prin hotararea consiliului local Caracal nr.1 din 12.01.2013, s-a aprobat modificarea
art. 1 din hotararea consiliului local Caracal nr. 97/2012, aprobandu-se tabloul cuprinzand
impozitele si taxele locale pentru anul 2013, astfel cum a fost prevazut in anexa nr.1 la H.G. nr.
1309/2012.
Avand in vedere prevederile O.G. nr.1 din 09.01.2013 prin care se dadea posibilitatea
autoritatilor administrative publice locale de a adopta hotarari privind reducerea nivelurilor valorilor
impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul 2013 cel
mult pana la nivelurile prevazute prin hotararile adoptate de catre acestea pentru anul 2012, prin
hotararea consiliului local Caracal nr. 1 din 12.01.2013 s-a aprobat reducerea cu 13,7% a nivelurilor
impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe privind impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si
impozitul pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
Prin O.G. nr. 8 din 23.01.2013 s-a revenit asupra prevederilor alin. (1) al articolului unic din
O.G. nr. 1/2013 in sensul ca de prevederile acestui articol pot beneficia numai autoritatile
administrative publice locale care “nu au inregistrate la data de 31.12.2012 arierate, asa cum sunt
definite in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”.
Avand in vedere ca Primaria municipiului Caracal nu indeplineste conditiile prevazute de
art. IV alin. (1) din O.G. nr. 8 din 23.01.2013, propun adoptarea unei hotarari privind modificarea,
completarea si abrogarea unor prevederi din hotararea consiliului local Caracal nr. 97 din
29.11.2012 si hotararea consiliului local Caracal nr. 1 din 12.01.2013 in vederea respectarii
prevederilor ordonantei mentionate mai sus.
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