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   Anexa nr.  1      la  H.C.L  Nr. 151 / 30.12.2015 

TABLOUL 
 

CU VALORILE  IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE  LOCALE  ŞI  AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE  
SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2015 

 
CAPITOLUL I  - CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual, 
în condiţiile art. 292 şi respectiv art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7) 

I.  LEGEA NR. 571/2003 privind Codul fiscal 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI 

A. Persoane fizice  
VALORILE  IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
Art.251 alin.(3)  

 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electricitate sau încălzire 

 NIVELURILE   
EXISTENTE 

IN ANUL 2014 

NIVELURILE   
APROBATE 

PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE   
EXISTENTE 

IN ANUL 2014 

NIVELURILE   
APROBATE 

PENTRU ANUL 
2015 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă, arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic                                       935 935 555 555 
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic   254 254 159 159 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic   159 159 143 143 

D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic   

95 95 63 63 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca locuintă, în oricare dintre tipurile 
de clădiri prevăzute la lit. A - D                                   

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma 
care s-ar aplica clădirii 
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F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D                       

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma 
care s-ar aplica clădirii 

art. 251 
   (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel. 
   (4) Suprafata construită desfasurata a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale 
celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta şi suprafeţele scarilor şi teraselor neacoperite. 
   (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) 
cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 Zona în cadrul           Rangul localităţii                  
  localităţii                                                      
                       0       I       II       III        IV       V    
        A         2,60  2,50   2,40    2,30    1,10   1,05   
        B         2,50  2,40   2,30    2,20    1,05   1,00   
        C         2,40  2,30   2,20    2,10    1,00   0,95   
        D         2,30  2,20   2,10    2,00    0,95   0,90   
        Având în vedere faptul că localitatea Corabia este localitate de rangul III, se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A : 2,30; Zona B: 2,20;  Zona C:2,10; Zona D: 2,00. 
    
 (6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corectie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10. 
    (7) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (mai veche de anul 1962 exclusiv); 
    b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (intre 1962-1982 exclusiv). 
    (8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 
50 metri patrati sau fracţiune din aceştia. 
    (8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se 
actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 
 
Art. 252 
Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: 
    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
    (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
    (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost 
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
    (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în 
raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme 
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
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NIVELURILE  APROBATE 
PENTRU ANUL 2015 

 
B. PERSOANE JURIDICE 

Cota aplicată asupra  valorii de inventar a clădirii (%) 
Art.253 alin.(2) – cota de impozit stabilită prin HCL  

1% 

Art.253 alin.(3^1)  
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are 
obligaţia sa comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 
Art.253 alin.(6) – cota de impozit stabilită prin HCL 
Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă,  

10% 
 

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinta 30% 

Pentru clădirile cu destinatie turistică ce nu functionează în cursul unui an 
calendaristic. 5% 

      Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
Art.253 alin.(7) - În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 
    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a 
locatarului, conform prevederilor legale în vigoare; 
    c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe clădiri este datorat de locator. 
Art.254 alin.(5) - Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei raza de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 
 

            A.  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII   
Art.258 alin.(2)                                                                                                         - lei/ha - 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2014 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2015 

Zona în 
cadrul 

localităţii Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang III Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang III 

A 6545 6545 
B 4447 4447 
C 2113 2113 
D 1230 1230 

  
B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –  

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  
Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                               - lei/ha - 

NIVELUL Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

Zona A Zona B Zona C 
 

Zona D 
 

  Nivel existent 
in anul 2014 

Nivel propus 
pentru anul 

2015 
Nivel existent 
in anul 2014 

Nivel 
propus pentru 

anul 2015 
Nivel existent 
in anul 2014 

Nivel propus 
pentru anul 

2015 
Nivel existent 
in anul 2014 

Nivel propus 
pentru anul 

2015 
1 Teren arabil 84 84 63 63 57 57 45 45 
2 Păşune 63 63 57 57 45 45 39 39 
3 Fâneaţă 63 63 57 57 45 45 39 39 
4 Vie 138 138 105 105 84 84 57 57 
5 Livadă 159 159 138 138 105 105 84 84 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
84 84 63 63 57 57 45 45 

7 Teren cu ape 45 45 39 39 24 24 X X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
9 Neproductiv x x X X X X X X 
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  (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 
        Rangul localităţii                       Coeficientul de corectie         
             O                                                             8,00           
             I                                                               5,00           
             II                                                             4,00           
             III                                                            3,00           
             IV                                                            1,10           
             V                                                             1,00           
           Având în vedere faptul că orasul Corabia este o localitate de rangul III, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este  3,00. 
     Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de contribuabili, respectiv extras 
de carte funciară valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât cele cu construcţii, situate în intravilanul orasul Corabia .  
 (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de 
folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru 
major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii. 
 Art. 258 alin.(5^1)  
Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) şi art. 287 alin. (1) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
    b) au înregistrate în evidenta contabila venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
        În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică se calculează conform 
alin. (2) – impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii.  
NOTĂ :    
                  În cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua 
zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în 
lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 m.p. = 0,0001 ha. 
 
              Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  
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C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                   - lei/ha - 

 
Categoria de folosinţă NIVELURILE EXISTENTE IN 

ANUL 2014 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2015 

 
1. Teren cu construcţii 26 26 
2. Arabil 45 45 
3. Păşune 22 22 
4. Fâneaţă 22 22 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 50 50 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 50 50 
6.1 Livada până la intrarea pe rod X X 
7. Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 12 12 
7.1 Padure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2 2 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 28 28 
9. Drumuri şi căi ferate X X 
10. Teren neproductiv X X 
NOTA :  
   În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)*) astfel : 
 
Zona în cadrul                Rangul localităţii                  
  localităţii                                                      
                       0       I        II       III        IV      V    
        A         2,60  2,50   2,40    2,30    1,10   1,05   
        B         2,50  2,40   2,30    2,20    1,05   1,00   
        C         2,40  2,30   2,20    2,10    1,00   0,95   
        D         2,30  2,20   2,10    2,00    0,95   0,90   
     
  Având în vedere faptul că localitatea Corabia este localitate de rangul III , se va aplica coeficientul corespunzător Zonei C adica  2,10. 
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Art.258 alin(7) – Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea 
categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui 
membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii. 
Art.258 alin(8) – Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din 
măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care 
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, 
precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de 
specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală. 

 
CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
 
Art.263 alin.(2)                                                                                    Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

valoarea impozitului - lei/200 cm³ sau fracţiune -  
 

 Mijloc de transport NIVELURILE   EXISTENTE  IN ANUL 2014 NIVELURILE   APROBATE  PENTRU 
ANUL 2015 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 8 8 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cm3 inclusiv 18 18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cm3 inclusiv 72 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cm3 inclusiv 144 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc                                   290 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă  autorizată de până la 12 tone,                                 30 30 
8. Tractoare înmatriculate 18 18 

1.1 Vehicule inregistrate                                                                                                2015 
1. Vehicule cu capacitatea cilindrica:                                                                                 lei/200cmc 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4.800 cmc 4 4 
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4.800 cmc 6 6 
2. Vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata 150 lei/an 150 lei/an 
 
 



 
 

8 

 

Art.263 alin.(4) *                 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 

Impozitul, in lei /an 
 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa  

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent  
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie  

I Vehicule cu doua axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 0 133 133 

2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 133 367 367 

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 367 517 517 

4 Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 517 1169 1169 

 

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 517 1169 1169 

II Vehicule cu trei axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai putin de 17 
tone 133 133 231 231 

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 231 474 474 

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 474 615 615 

4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 615 947 947 

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 947 1472 1472 

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 947 1472 1472 

 

7 Masa de cel putin 26 tone 947 947 1427 1427 

III Vehicule cu patru axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 615 623 623 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 623 973 973 

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 973 1545 1545 

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 1545 2291 2291 

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 1545 2291 2291 

 

6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 1545 2291 2291 
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Art.263 alin.(5)*    Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)  de transport marfă cu masă totală maximă autorizată  egala  sau mai mare de peste 12 tone 
 

Impozitul, in lei /an 
 
 
 
 
 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa  Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent 

recunoscut 
Vehicule cu alt 

sistem de suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 0 60 60 

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 60 137 137 

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 137 320 320 

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 320 414 414 

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 414 747 747 

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 747 1310 1310 

 

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 747 1310 1310 

II Vehicule cu 2+2 axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 128 299 299 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 299 491 491 

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 491 721 721 

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 721 871 871 

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 871 1429 1429 

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1429 1984 1984 

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 1984 3012 3012 

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 1984 3012 3012 

 

9 Masa de cel puţin 38 tone  1984 1984 3012 3012 

III Vehicule cu 2+3 axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 1579 2197 2197 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2197 2986 2986 

 

3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2197 2986 2986 
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 IV Vehicule cu 3+2 axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1395 1937 1937 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 1937 2679 2679 

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 2679 3963 3963 

 

4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 2679 3963 3963 

V Vehicule cu 3+3 axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 794 960 960 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 960 1434 1434 

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 1434 2283 2283 

 

4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 1434 2283 2283 

 
 
 
Art.263 alin.(6)                                                 Remorci , sermiremorci sau rulote    

Impozit                                                      -lei- 
Masa totală maximă autorizată NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2014 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2015 
 Până la o tona, inclusiv 9 9 
 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
 Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52 
 Peste 5 tone 64 64 

Art.263 alin.(6)                                                 Mijloace de transport pe apa 
 

Impozit                                                       -lei- 
 NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2014 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2015 
a) Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 21 
b) Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
c) Bărci cu motor 210 210 
d) Scutere  de apă 210 210 
e)   Nave de sport si agrement   1119 1119 

      f)    Remorchere si impingatoare  
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                       - pana la 500 CP, inclusiv                    559 559 
 - intre 501 – 2.000 CP, inclusiv 909 909 
 - intre 2.001 – 4.000 CP, inclusiv 1398 1398 
  - peste 4.000 CP 2237 2237 
       g) Vapoare – pentru fiecare 1.000tdw sau fractiune din aceasta 182 182 
       i)  Ceamuri, slepuri si barje fluviale, in functie de capacitatea de incarcare:   
 - pana la 1.500 tone, inclusiv 182 182 
                       -  intre 1.501 – 3.0 tone inclusiv 280 280 
                       -  peste 3000 tone 490 490 

 
CAPITOLUL V  

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2014 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2015 

Art. 267 alin. (1)  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban  
 

 

- lei - 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism   
a) până la 150 m2, inclusiv 6 6 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 12 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 14 14 

f) peste 1000 m2 14+ 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 
care depăşeşte 1000 m2 

14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1000 m2 

Art.267 alin.(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire 
care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 

Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8lei, pentru fiecare m2 afectat 8 lei, pentru fiecare m2 afectat 
Art.267 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta 
autotrizatie de construire 

3% din valoarea autorizata lucrarilor 
de organizare de santier 

3% din valoarea autorizata lucrarilor de 
organizare de santier 

Art.267 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 
corturi, casute sau rulote, ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor 
de constructie 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructie 

Art. 267 alin. (7) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

8lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

8 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

Art.267 alin.(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o alta 
constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentei anexe 

1% din valoarea autorizata lucrarilor 
de constructie, inclusiv instalatiile 

aferente 

1% din valoarea autorizata lucrarilor de 
constructie, inclusiv instalatiile aferente 
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Art.267 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala a 
unei constructii. 

0,1 % din valoarea impozabila a  
acestora ** 

0,1 % din valoarea impozabila a  
acestora ** 

Art.267 alin.(10) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a 
autorizatiilor de construire 30% din valoarea taxei intiale 30% din valoarea taxei intiale 

Art. 267 alin.(11) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

13 lei, pentru fiecare racord 13 lei, pentru fiecare racord 

Art. 267 alin.(12) 
Taxa pentru eliberare certificat atestare constructii. 15 lei 15 lei 

Art. 267 alin.(13) 
Taxa proces verbal de identificare imobil. 15 lei 15 lei 

Art. 267 alin.(14) 
Taxa acord functionare        15 lei           15 lei 

Art. 267 alin.(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă          9 lei              9 lei 

* Valoarea autorizată a lucrării  este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării. 
       Pentru  persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit Anexei nr.1,partea I,cap.I, 
lit.A, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 
** Valoarea impozabilă  este valoarea de inventar actualizată , din  evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru pătrat din Anexa nr.1, 
partea I, cap.I, lit.A (în cazul persoanelor fizice). 
 Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 
 a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valoriilucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului ; 
 b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a 
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale ; 
 c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ; 
 d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, 
trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice 
locale. 
          În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a 
clădirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
 
Art.268 alin.(1)          Taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 
 NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2014 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2015 
a) pentru meseriaşi şi cărăuşi * 15  15  
b) pentru cazane de fabricat rachiu  22  22  
c) pentru liber profesionişti ** 36  36  
d) pentru mori, prese de ulei şi darace  71  71  
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e) pentru activităţi de proiectare                                                      78  78  
f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus ***      78  78  
g) pentru activitatea de transport în regim de taxi: 
- pentru operatori de transport şi taxi independent 

 
15  

 
15  

- pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare  taxi/maşină   42 42 
     *- prin “meseriaşi si cărăuşi ” în sensul prezentei se definesc : persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă şi a căror 
venituri realizate se impun pe bază de norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean , cum ar fi : lăcătuşi , mecanici, strungari, electricieni, sudori, croitori , 
dulgheri , dogari , cărăuşi, mici comercianţi , vânzători ambulanţi, geamgii,  fotografi , tapiţeri , vopsitori , prestatori de alte servicii . 
  ** - prin “liber profesionişti” se definesc: persoane fizice care realizează , în condiţiile legii , venituri din practicarea unei profesii libere autorizate  , în mod individual 
sau în diverse forme de asociere (medici , profesori , ingineri ,  economişti , avocaţi , notari publici, subingineri , tehnicieni , contabili , asistenţi medicali , traducători, 
dactilografe  , agenţi şi consultanţi de asigurări ); 
*** - persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi neprevăzute expres mai sus, sau care au fost autorizate pentru mai multe activităţi , precum si 
asociaţiile familiale care desfăşoară activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus. 

       Valoarea prevăzută la punctul „f” din anexă nu poate să depăşească, în cazul mai multor activităţi, valoarea însumată rezultată din activităţi individuale . 
 

 
 NIVELURILE   EXISTENTE 

IN ANUL 2014 
-lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2015 

-lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 20 lei 20 lei 
Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru 
fiecare m.p. de plansa. 
a. scara 1:500  
b. scara 1:1000  
c. scara 1:5000  
Sunt  asimilate  copiilor  heliografice  si  extrasele  din  harta  digitală  a  
orasului Corabia în format electronic - sub formă de fisier în format imagine  
(extensie .pdf) respectiv pe hârtie format A4 sau A3 astfel :  
  Format hârtie  
a. scara 1:500  
b. scara 1:1000  
c. scara 1:5000  
              Format electronic 
 

 
32  lei / fila A4. 

 
28 lei/mp 
30 lei/mp 
32 lei/mp 

 
 
 

A4                   A3 
5 lei                 10 lei 
7 lei                 15 lei 
9 lei                 20 lei 

20 lei 

 
32  lei / fila A4. 

 
28 lei/mp 
30 lei/mp 
32 lei/mp 

 
 
 

A4                   A3 
5 lei                 10 lei 
7 lei                 15 lei 
9 lei                 20 lei 

20 lei 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 80 lei 80 lei 

Art. 268 alin. (4.1) Taxa pentru vizare certificat de producător 20 lei 20 lei 
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Art.268 alin. (5) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 – restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, 
după caz, în a cărui raza administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale după cum urmează : 
 
 

 
NIVELURILE   APROBATE 

PENTRU ANUL 2015 
-lei - 

-pina la 20 mp inclusiv 
-intre 21-50 mp 
-intre 51-80 mp 
-intre 81-100 mp 
-intre 101-150 mp 
-peste 150 mp 

                                                    100 
                                                   200 
                                                   300 
                                                   400 
                                                   500 
                                                   600 

 

 
CAPITOLUL VI  

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:                                                                - lei/m2/an sau fracţiune de m2 – 

 NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2014 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2015 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 32 32 Art. 271 alin. (2) 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 23 23 
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CAPITOLUL VII  
 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

ART. 274 
Calculul impozitului 
(1) Cu excepţiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor. 
(2) Cota de impozit se determină după cum urmează: 
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% . 
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform 
contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:                                                                                    - lei/m2 - 

 NIVELURILE   EXISTENTE 
IN ANUL 2014 

NIVELURILE   APROBATE 
PENTRU ANUL 2015 

a) în cazul videotecilor 2 2 Art. 275 alin. (2) 

b) în cazul discotecilor :  
 

3 
 

3 
 

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul 
următor: 

_____________________________________________ 
| Rangul localităţii            | Coeficient de corecţie           | 
|____________________|________________________| 
| 0                                     |                                        8,00 | 
|____________________|________________________| 
| I                                      |                                        5,00 | 
|____________________|________________________| 
| II                                     |                                        4,00 | 
|____________________|________________________| 
| III                                  |                                        3,00 | 
|____________________|________________________| 
| IV                                   |                                        1,10 | 
|____________________|________________________| 

Având în vedere faptul ca localitatea Corabia este localitate de rangul III, se va aplica coeficientul 3,00. 
 

CAPITOLUL  VIII– TAXA HOTELIERĂ 
Art.279    (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 
 (2) Cota taxei, aplicată asupra tarifelor de cazare, se stabileşte de consiliul local . 
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Cota aplicata asupra tarifelor de cazare NIVELURILE   APROBATE   PENTRU ANUL 2015 
1% 

Art. 280 
Taxa hotelieră nu se aplică pentru: 
    a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv; 
    b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I  de invaliditate; 
    c) pensionarii sau studenţii; 
    d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; 
    e) veteranii de război; 
    f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; 
    g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
    h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g). 
 Art. 281 
    (1) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră 
de la persoanele care au plătit cazarea. 
    (2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data 
stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 
 
   
         Taxe speciale 

NIVELUl  EXISTENT 
IN ANUL 2014 

NIVELUl  APROBAT 
PENTRU ANUL 2015 

 
 
Taxa  iluminat public  lei/an/gospodarie 

 

 
12 lei 

 
12 lei 

Alte taxe 
 

   NIVELUl  EXISTENT 
IN ANUL 2014 

    

   NIVELUl  APROBAT 
PENTRU ANUL 2015 

 
  

Taxa eliberare copii,certificate,adeverinte 
Taxa masurare terenuri si certificare masuratori 
intravilan 
extravilan 
spatii comerciale sau locuinte 
Taxa oficiere casatorii  in  
Taxa acces pentru filmare cununii 
 
Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în fata ofiterilor                   

de stare civilă, de la serviciul Stare Civilă, din cadrul Biroului de 

 
     6 lei/ document 
 
   23 lei /plas sau fractiune  
   29 lei / ha 
   12 lei /obiectiv 
   58 lei /eveniment 
   12 lei /eveniment 
 
  
    

 
    6 lei/ document 
 
   23 lei /plas sau fractiune  
   29 lei / ha 
   12 lei /obiectiv 
   58 lei /eveniment 
   12 lei /eveniment 
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Evidenta a Persoanelor a orasului Corabia. 
Taxa acces autovehicule pe drumuri publice 
                   autovehicule pana la1 tona 
                   autovehicule peste 1 tona 

Taxe piata – targ- domeniul public si privat 
1)Vanzari animale si pasari 
bovine, bubaline, cabaline adulte 
porcine peste 6 luni 
porcine sub 6 luni 
ovine si caprine adulte 
animale mici si pasari 
pui de o zi 
vinzare cereale 
2)Ocupare mese, tarabe  pentru desfacere 
legume, fructe, citrice, coloniale ,rasaduri, flori, zarzavaturi, 
-vinzare oua 
3) Depozitarea marfurilor pe teren public 
4) Utilizare mese, tarabe propri pe teren public 
5) Vanzare obiecte de ocazie pe teren public 
6) Inchiriere cantare cu greutati 
7) Vanzare peste in locuri publice 
8) Utilizare agregate frigorifice 
9) Vanzare lapte in locuri publice 
10) Vanzare produse lactate in locuri publice 
11) Vanzare ulei vrac in locuri publice 
12) Parcare autoturisme in locuri amenajate 
13) Parcare autoutilitare sub 2,5 tone in locuri amenajate 
14) Parcare autovehicule peste 2.5 tone in locuri amenajate 
15) Ocupare teren domeniul public pentru desfasurare activitati 

de comert, alimentatie publica pentru o perioada mai mare de o 
luna(terase, trotuare, etc) 

16) Taxa ocupare domeniu public pentru activitati    
ocazionale(circ, jocuri distractive, etc.) 

17)Taxa pentru comerciantii de ocazie(martisoare, flori, etc.) 
18) Taxa vanzare in alte sectoare din piata si targ pentru 

persane juridice(SC, AF.) 
19) Taxa eliberare si viza anuala autorizatie pentru acces pe 

domeniul public cu autovehicule apartinand  distribuitorilor de 

 500 lei 
   
   35 lei autovehicul/luna 
   58 lei autovehicul/luna 
 
   
   12 lei/cap  
     6 lei /cap 
     4 lei /cap 
     4 lei /cap 
     2 lei /cap 
     0,1 lei /cap 
 
      6 lei /mp                                    
       6 lei /mp 
     0.05 lei/buc 
      6 lei /mp 
      6 lei /mp 
      5 lei /mp 
      6 lei /buc 

    0,6 lei /kg 
  18 lei / buc 
    0,1 lei /litru 
    0,6 lei /kg 
    0,05 lei /kg 
    2 lei/ora 
    3 lei/ora 
    4 lei/ora 
 
    
    0,3 lei/zi 
 
    0,3  lei/zi  
    6 lei/zi 

 
     12 lei/zi 
 
 

 500 lei 
    
   35 lei autovehicul/luna 
   58 lei autovehicul/luna 
    
    
   12 lei/cap  
     6 lei /cap 
     4 lei /cap 
     4 lei /cap 
     2 lei /cap 
     0,1 lei /cap 
      1 leu/sac 
 
      5 lei /mp/zi                                    
      0.05 lei/buc 
      6 lei /mp 
      5 lei /mp/zi 
      5 lei /mp/zi 
      6 lei /buc 

    0,6 lei /kg 
  18 lei / buc 
    0,1 lei /litru 
    0,6 lei /kg 
    0,05 lei /kg 
    1 lei/ora 
    2 lei/ora 
    3 lei/ora 
 
    
    0,3 lei/zi 
 
    0,3  lei/zi  
    6 lei/zi 

 
     12 lei/zi 
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marfuri: 
autovehicule cu capacitate de pana la 3.5 to 
autovehicule cu capacitate de peste 3.5 to 

 
ALTE TAXE LOCALE 

      Taxa vizitare muzeu, cetatea Sucidava, alte obiective istorice       
      Elevii, studentii beneficiaza de reducere 50% 
      Taxa anuală pentru vehicule lente 
      Taxa pentru depozitarea materialelor pe domeniul public 

          Taxa pentru utilizare sala sport                                                                      
                Taxa inchiriere sala Casa de cultura                                                                                                                                 
                Taxa pentru inchiriere autoscara                                                                                                                                       
                Taxa inregistrare contracte de arenda                                                                     
                Taxa certificat stocare auto radiate din circulatie                                                                                       

 

   117 lei 
   175 lei 
 
        
 
3 lei 
 
     42 lei 
       4 lei /zi/mp 
     58 lei /ora 
     58 lei /ora 
     58 lei /ora 
     12 lei/contract 
     12 lei 

   117 lei 
   175 lei 
 
        
 
3 lei 
 
     42 lei 
       4 lei /zi/mp 
     58 lei /ora 
     58 lei /ora 
     58 lei /ora 
     12 lei/contract 
     12 lei 
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                                             REGULAMENT 
privind procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren 
pentru persoanele fizice cu venituri mici,precum şi scutirile şi reducerile acordate pentru anul 2015 
 
 
Art. 1. Persoanele fizice care beneficiază de reducere sau scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren, în anul 2015, sunt: 
      a) persoanele fizice care în anul 2015 beneficiază numai de ajutor social în baza Legii nr.416/2001,privind venitul minim 
garantat; 
      b) persoanele fizice ce gospodăresc proprietatea de la adresa de domiciliu , nu realizează niciun fel de venit în anul 2015 si nu 
au debite restante. 
Art. 2. Persoanele fizice enumerate la art.1 lit. a) si b) beneficiază de reducere de la plata impozitului pe clădiri şi teren în procent 
de 100%. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pentru clădirea şi terenul situat la 
adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la art.1 din prezenta. 
Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pe bază de cerere scrisă însoţită de următoarele acte: 
- copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care domiciliază la adresa respectivă; 
- acte doveditoare ale proprietăţii (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire, certificat de moştenitor, titlu de 
proprietate, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă etc.) 
- adeverinţă privind încadrarea în condiţiile Legii 416/2001 eliberată de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei; 
- adeverinţă de la Circumscripţia Financiară cu veniturile realizate în anul 2014  
- ancheta socială privind situaţia socială a solicitantului, efectuată de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei numai 
pentru persoanele prevăzute la art. 1 lit. a); 
- orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii. 
Art. 4. Pe baza actelor depuse de solicitant, personalul compartimentului de specialitate întocmeşte o notă de constatare ce va 
cuprinde propunerea de aprobare a cererii şi o înaintează primarului spre aprobare. 
Art. 5. Termenul de soluţionare a cererii de acordare a facilităţilor fiscale este de 30 de zile de la data înregistrării la Biroul 
Impozite şi Taxe. 
Art. 6. În cazul în care cererea de acordare a facilităţii fiscale va fi respinsă în urma analizării documentelor depuse de către 
solicitant, personalul din cadrul compartimentului de specialitate va comunica solicitantului, în scris, în termen de 30 zile, 
motivele respingerii. 
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CAPITOLUL X 
 SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 
696 de lei 

Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 Art. 294 alin. (6) 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 
1116 lei la 2784 lei. 
 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 lei. 
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Taxa specială pentru administrarea cimitirelor 
Taxa pentru administrarea cimitirelor constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea întreţinerii       

cimitirelor, menţinerea curăţeniei şi pazei cimitirelor situate în Oraşul Corabia. 
Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei pentru administrarea cimitirelor, precum şi sancţionarea abaterilor , se va 

realiza de către Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia, conform prevederilor legale în vigoare în materie de 
impozite şi taxe locale 

Cuantumul taxei speciale pentru administrarea cimitirelor este  de 10 lei/an/loc de veci. 
Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmaşii acestora. 
Activitatea de administrare a cimitirelor se efectuează de către angajaţii operatorului de salubrizare. 
Pentru stabilirea corectă a taxei speciale de de administrare a cimitirelor, Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei 

orasului Corabia va colabora cu operatorul de salubrizare. 
         Operatorul de salubrizare va pune la dispoziţia Biroului  Impozite şi Taxe Locale baza de date actualizată privind toate contractele 
de concesiune a locurilor de veci, în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii. 

Operatorul de salubrizare, are obligaţia de a comunica Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia, 
lunar, 

modificările intervenite în derularea contractelor de concesiune a locurilor de veci (incheierea de noi contracte sau rezilieri). 
           Taza achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutiliate 
la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie. 
 
 
 

 

 

CAPITOLUL XI 
 TAXE SPECIALE 
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Taxa specială de salubrizare 
 

1. În orasul Corabia  taxa specială de salubrizare se aplică tuturor cetăţenilor domiciliaţi în localitate, utilizatori ai serviciului de 
salubrizare  care nu au încheiate contracte de prestării servicii cu operatorul de salubrizare. 

2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare  este de 10 lei/luna pentru fiecare persoană fizică. 
3. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru plata cheltuielilor ocazionate de funcţionarea 

serviciului de salubrizare.  
4. Au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare toţi cetăţenii cu domiciliul în Corabia, 

care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare. 
Declaraţia poate fi depusă prin poştă, fax, e-mail sau personal la sediul Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei 
orasului Corabia. 

5. În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, datorată de producătorii de deşeuri, fără contracte de prestări servicii publice de 
salubrizare încheiate cu operatorul de salubrizare, Biroul de Evidentă a Persoanelor a orasului Corabia aflat în subordinea Consiliului 
local al orasului Corabia, va furniza Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia informaţiile necesare. 
Biroul de Impozite şi Taxe Locale va putea face verificări  pentru depistarea persoanelor care domiciliază în orasului Corabia care 
nu au depuse declaraţiile de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare şi va putea stabili din oficiu obligaţia de plată a 
acestora. 

6. Operatorul de salubrizare, are obligaţia de a comunica Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia lunar, 
situaţia producătorilor de deşeuri identificaţi care au încheiate contracte de salubrizare şi răspunde de corectitudinea informaţiilor 
comunicate. 

7. Calculul taxei speciale de salubrizare se face pe baza declaraţiilor de    impunere depuse. 
Declaraţia privind taxa specială de salubrizare este cea prevăzută de Anexa nr.1, la prezentul capitol, decizia de impunere emisă în 
baza acesteia constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată. 
În baza declaraţiei depuse se vor emite Decizii de impunere, model Anexa nr.2, la prezentul capitol din care să rezulte taxa datorată 
precum şi termenele de plată a acesteia. 
Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi sancţionarea abaterilor , se va realiza de către 
Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia, conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite şi 
taxe locale 
Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării numărului de persoane sau de la data 
încheierii contractului cu operatorul de salubrizare, respective ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia declarată anterior.   
Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative, depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, precum şi depunerea 
acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei, 
potrivit prevederilor art.219 alin (2) lit d). din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. 

8. Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termene de plată în  doua rate egale, astfel: 
- 31 martie 
- 30 septembrie 
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Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de 
urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

9. Plata se va efectua pe baza situaţiilor lunare de lucrări, verificate şi confirmate de aparatul de lucru al primarului din cadrul 
serviciului “ Administrarea domeniului public şi servicii publice” din cadrul Primăriei orasului Corabia. 
Sumele rămase neutilizate la finele anului vor fi reportate în anul următor şi vor fi utilizate cu aceeaşi destinaţie. 

10.Se aprobă Regulamentul de administrare a taxei speciale de salubrizare, aşa cum este el prezentat în  Anexa nr. 3 la prezentul 
capitol.       

11.Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezentul capitol. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         Anexa nr. 3  

REGULAMENT DE ADMINISTRARE A  TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

 
1 –Taxa specială de salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare a functionarii serviciului de salubrizare din orasul Corabia şi 
stimularea colectării selective a deşeurilor menajere sau nemenajere. Taxa specială se încasează într-un cont distinct, deschis în 
afara bugetului local iar contul de executie al acestuia se aprobă de către consiliul local potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, art.30 alin.(7). 
2 – Taxa specială de salubrizare se datorează de toţi producătorii de deşeuri menajere sau nemenajere, persoane fizice, care 
domiciliază pe raza administrativ-teritorială a orasului Corabia şi care nu au încheiate  contracte cu operatorul  de salubrizare. 
3  - Persoanele fizice sau reprezentanţii legali ai acestora, domiciliaţi pe raza orasului Corabia, care nu au încheiate  contracte de 
prestări servicii publice de salubrizare cu operatorul ,sunt plătitori ai  acestei taxe şi sunt obligaţi să depună o declaraţie pe proprie 
răspundere pentru determinarea creanţei fiscale datorate. 
4 – Proprietarul sau chiriaşul sau reprezentatul legal al acestora are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii 
taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, chiriasi, flotanţi) 
5 - Calculul taxei de salubrizare se face pe baza declaraţiei de impunere depuse la sediul Biroului Impozite şi Taxe Locale Corabia. 
6 - Declaratia de impunere va cuprinde datele de identificare şi semnăturile proprietarului, chiriaşului sau reprezentantului legal al 
acestora precum şi ale persoanelor care locuiesc  la adresa unităţii locative, declararea necorespunzatoare adevărului pedepsindu-
se conform legii penale, sub sancţiunea falsului în declaraţii. 
          Persoanele care nu doresc să fie trecute cu datele de identificare în declaraţia prevăzută la aliniatul precedent, sunt obligaţi 
să depună acestă declaraţie în nume propriu. 
7 - Declaraţiile de impunere vor putea fi modificate in timpul anului prin declaraţii rectificative. Termenul de depunere al declaraţiei 
rectificative este de 30 zile de la data oricărei modificări intervenite. 
8 - După depunerea declaraţiei de impunere, organul fiscal va stabili prin decizia de impunere taxa specială de salubrizare datorată 
pentru fiecare plătitor în parte. 
9 - Pentru stabilirea corectă a taxei speciale de salubrizare, Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia 
va colabora cu operatorul de salubrizare, respectiv cu Biroul de Evidentă a Persoanelor a orasului Corabia  astfel: 
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a).      Operatorul de salubrizare, are obligaţia de a comunica Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului 
Corabia, lunar: 
-         Situaţia producătorilor de deşeuri identificaţi care  au încheiate contracte de salubrizare , 
-         Situaţia producătorilor de deşeuri cărora li  s-a reziliat contractul de salubrizare; 
-         Situaţia privind modificările intervenite în derularea contractelor încheiate cu producătorii de deşeuri. 
  Operatorul de salubrizare va pune la dispoziţia Biroului  Impozite şi Taxe Locale baza de date actualizată privind toate contractele 
încheiate cu toţi producătorii de deşeuri, în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii. 
 b).  În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, datorată de producătorii de deşeuri persoane fizice, care nu au incheiate 
contracte de prestări servicii publice de salubrizare cu operatorul, Biroul de Evidentă a Persoanelor a orasului Corabia, va furniza 
lunar Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia informaţiile necesare, de natura datelor de identificare a 
persoanelor fizice care  locuiesc pe raza administrativ-teritoriala a orasului Corabia, potrivit nomenclatorului stradal. 
10 - Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Corabia va opera modificările in baza de date proprie, conform 
informaţiilor furnizate de către operatorul de salubrizare şi de Biroului de Evidentă a Persoanelor a orasului Corabia aflat în 
subordinea Consiliului local al orasului Corabia, ori alte entităţi sau instituţii care pot  oferi informaţii pentru identificarea 
producătorilor de deşeuri. 
11 - In cazul nedepunerii declaraţiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu de către Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul 
Primăriei orasului Corabia pe baza situaţiilor precizate la pct .8 din prezentul regulament, potrivit prevederilor legale in vigoare. 
12 - Contribuabilul, plătitor al taxei, are obligaţia de a anunţa Biroul Impozite şi Taxe Locale Corabia, prin depunerea unei 
declaraţii de impunere rectificative, dacă a încheiat contractul de salubrizare cu operatorul de salubrizare după data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri, acesta fiind dat la scădere de la plata taxei speciale de salubrizare începând cu data de  întâi a lunii 
următoare celei în care a încheiat contractul. 
          Operatorul de salubrizare va incasa prima factura, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a inchieiat 
contractul. 
          Taxa specială de salubrizare se calculează pe numărul de luni întregi, până inclusiv pentru luna în care s-a incheiat 
contractual cu operatorul  de salubrizare. 
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I. Reglementări generale: 
 

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru functionarea 
unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor facute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor 
privind cheltuielile de întretinere, functionare si dotare a serviciilor publice respective. 

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii: 
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite; 
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local; 
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au 
instituit taxele speciale; 
- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor; 
- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;  
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local, odată cu instituirea taxelor speciale; 
- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare 
 

II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2015 
 
 
II.1. Taxa specială pentru eliberarea , de către Biroul Impozite si Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente: 
 
Pct.4 Se instituie : 
Taxa speciale pentru eliberarea , de către Biroul Impozite si Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente: 

- Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice si juridice ; 
      -     Fisa de înmatriculare / radiere a mijloacelor de transport auto, pentru persoanele fizice si juridice  ; 
  
Pct.5 Taxele speciale se achită anticipat , odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate de catre Biroul Impozite 
si Taxe Locale pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investitii, reparatii si igienizare de birouri ale Biroul Impozite si Taxe Locale). 
 

Taxelor speciale pentru eliberarea de către Biroul Impozite si Taxe Locale  
a unor documente si prestarea unor servicii în  orasului Corabia 
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CUANTUMUL  
taxelor speciale conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

 
1. Cuantumul  taxelor speciale instituite potrivit Anexei nr.1 la prezenta  hotărâre a consiliului local este următorul : 
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire document Pentru  
persoane fizice 

Pentru  
persoane juridice 

1. Certificatul de atestare fiscală, dacă se eliberează în aceeasi zi cu solicitarea 10 lei 10 lei 
2. Fisa de înmatriculare / radiere auto, dacă se eliberează în aceeasi zi cu solicitarea 10 lei 10 lei 
 

 
 

CAPITOLUL I 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

 
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x x 
a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv 60 60 

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv 
Abrogat prin 

O.U.G. 
70/2009 

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 

1 

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg 145 145 
2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 9 
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 414 
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Primaria Corabia                                                                                          Anexa nr.1  
 
 
 

Declaratie  
privind taxa speciala de salubrizare  

pentru persoane fizice  
 
 

Subsemnatul ______________________________________________________ ,  

CNP _____________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________,  

cu domiciliul in judetul Olt, Oraşul Corabia, str. ______________________, nr.  

________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, declar pe proprie raspundere ca  

detin in proprietate urmatoarele immobile 

 

Adresa imobil Taxa 
(lei/gospodarie) 

Imobil 
locuit/neloc

uit 

Suma de 
plata 

aferenta 
taxei de 

salubrizare 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
                    Data,                                                                               Semnatura, 
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   Primaria Corabia                                                                                          Anexa nr.1  
 
 
 
 

Declaratie  
privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane juridice  

 
Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_____________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________, in calitate de 
reprezentant al S.C.__________________________,  
cu sediul in ______________________, str. ________________________, nr. ________, bl. 
_______, sc. _______, ap. _______,  
CUI______________________, 
 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. __________________________,  
declar pe proprie raspundere ca S.C.are un numar de _______ salariati/angajati . 

 

Nr. de 
salariati/angajati 

Taxa 
(lei/persoana) 

Suma de plata 
aferenta taxei 

de 
salubrizare 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

   

   

   

 
 
 
         
 
                 Data,                                                                               Semnatura, 
 
 
 

*pentru sediul principal si sediul secundar sau punct de lucru se va completa o singura 
declaratie 
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Anexa nr.2 
                                                                                                                                    
    

 
Decizie de impunere  anul 2015  

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare  
pentru persoane fizice  

 
Nr. rol nominal unic_______________  

 
D-lui/D-nei ____________________________________________________,  

identificat /a prin CNP ________________________, BI/CI seria ____, nr. __________, 

cu domiciliul in judetul Olt, Oraşul Corabia, str. _______________, nr. _______, bl. 

______, sc. _____, et. ______, ap. ______, conform prevederilor „HCL nr. ______/2014 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015”, i se stabilesc 

urmatoarele obligatii de plata privind taxa speciala de salubrizare: 

 

Adresa imobilului 
Taxa de 

salubrizare 
(lei/gospodari

e) 

Suma de plata 
aferenta taxei 
speciale de 
salubrizare 

Termene de 
plata 

    

    

 
Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele aratate mai sus, se 

percep majorari de intarziere de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pana la 

data platii, inclusiv.  

Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.  

Impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie in termen de 30 de 

zile de la comunicare, la Primaria Corabia.  
 
Sef serviciu,                                                                 Intocmit, azi data de 
                                                                                             …………  
                                                                                       ………………. 
………………………  

   Prenume, nume, ştampila                                                 functia, prenume si nume  

R O M Â N I A – JUDEŢUL OLT 
                CONSILIUL LOCAL 

PRIMĂRIA    ORAŞ    CORABIA 
Str. Cuza-Vodă, nr. 54; tel. 0249 560703; tel/fax  0249 506054 – 0249 506154 

                              C.F. 4716810; Cont:RO50TREZ50924510220XXXXX–Trezoreria Corabia 
E-mail : primariacorabia@yahoo.com 

mailto:primariacorabia@yahoo.com
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Anexa nr. 2 
                                                                                                                                    
    
 

 
Decizie de impunere Anul 2015  

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare  
pentru persoane juridice  

 
CUI____________________  

 
S.C. _____________________________________________, cu sediul in 

_______________________________, Str. ____________________, nr. ________, bl. 

_______, sc. _____, ap. _______, CUI______________________, inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr.___________________, reprezentata prin 

____________________________- in calitate de -_________________________, conform 

prevederilor HCL nr. ______/2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul fiscal 2015, se stabilesc urmatoarele obligatii de plata privind taxa speciala de 

salubrizare: 

 
 

 
Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele aratate mai sus, se 

percep majorari de intarziere de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pana la 

data platii, inclusiv.  

Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.  

Impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie in termen de 30 de 

zile de la comunicare, la Primaria Corabia.  
 
Sef serviciu,                                                                 Intocmit, azi data de 
                                                                                           

    Prenume, nume, ştampila                                                        functia, prenume si nume  
 

Denumire persoanei 
juridice 

Nr. de 
salariati 

Taxa de 
salubrizare 
(lei/salariat) 

Suma de plata 
aferenta taxei 
speciale de 
salubrizare 

Termene de 
plata 
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