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H O T Ă R Â R E 
Ref. la stabilire impozite şi taxe locale pentru anul 2015 

 
 

                        Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 24046/18.12.2014 iniţiat de primarul oraşului 

Corabia, jud. Olt; 
- Raportul nr. 23947/18.12.2014 al Serviciului I.T.L.; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora 
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 

- Art. 36 (1), (2) lit. b, (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
                       În temeiul art. 45 (1), (2) lit. c şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

                        Art. 1.- Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.2.- Cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii se stabileşte 
la 1%. 
                        Art.3.- Cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirilor care nu au 
fost reevaluate, se stabileşte la: 

a) – 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani 
anteriori anului fiscal de referinţă; 



b) – 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii cinci ani 
anteriori anului fiscal de referinţă. 

                        Art.4.- Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte la 3% 
aplicat la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
                        Art.5.- Se acordă bonificaţie de 10% pentru contribuabilii care plătesc cu 
anticipaţie, până la data de 31 martie 2015, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi 
impozitul pe mijloacele de transport. 
                        Art.6.- Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru 
eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului 
pe teren  pentru anul 2015, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea nr. 
86/20.12.2002. 
                        Art.7.- Se aprobă, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, 
anularea creanţelor fiscale restante, aflate în sold la 31 decembrie 2014, în sume mai mici 
de 40 lei, acest plafon reprezentând totalul creanţelor datorate şi neachitate de fiecare 
debitor. 
                        Art.8.- La cerere, consiliul local va acorda în anul 2015 scutirea de la plata 
impozitului pe clădiri şi teren pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social în 
baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele fizice care 
gospodăresc proprietatea de la adresa de domiciliu şi nu realizează nici un fel de venit şi 
copiilor în vârstă de până la 18 ani (sau 25 ani dacă urmează cursurile unei instituţii de 
învăţământ) orfani de ambii părinţi, pentru impozitul pe clădirea şi terenul aferent adresei 
de domiciliu. 
                        Art.9.- Scutirile menţionate la art. 8 se acordă în baza Regulamentului ce 
constituie anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.10.- Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia, 
Serviciului I.T.L. şi Prefectului Judeţului Olt. 
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