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ROMÂNIA 
JUDEŢUL OLT 
ORAŞUL CORABIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                       HOTĂRÂRE 
               privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 
                                                           
              Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:     

- Proiectul de hotărâre nr. 18361/19.10.2015 iniţiat de primarul oraşului 
Corabia; 

- Expunerea de motive nr. 18362/19.10.2015; 
- Raportul nr. 18363/19.10.2015 al Serviciului I.T.L; 
- Art. 457 alin. 1, art. 458 alin. 2, art. 460 alin. 10, art. 462 alin. 2, art. 465 

alin.2, alin. 7 şi alin. 9, art. 467 alin. 2, art. 470 alin. 2, alin. 8 p4, art. 472 
alin. 2, 474 alin. 15 şi alin. 16, art. 475 alin. 1 şi alin 4, art. 477 alin. 5, art. 
478 alin. 2,  art. 481 alin. 2 lit. a şi lit. b, art. 484, art. 486 alin. 5 şi 6 şi  art. 
495 lit f din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal. 

- Art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Corabia. 
              În temeiul art. 45 (2) lit. c şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
              Art.1 - Cota impozitului pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă , aflate  în 
proprietatea persoanelor fizice se stabileşte  la 0,08%, aplicabilă asupra valorii 
impozabile a clădirii. 
              Art. 2 - Cota impozitului pentru clădirile nerezidenţiale ,  aflate în proprietatea 
persoanelor fizice se stabileşte la valoarea  la 0,2% aplicabilă asupra valorii impozabile a 
clădirii. 
              Art. 3 - Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale, deţinute de persoanele 
juridice se stabileşte la valoarea de 0,08% aplicabilă asupra valorii impozabile a clădirii. 
              Art. 4 -  Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, se stabileşte la valoarea de 1 % aplicabila 
asupra valorii impozabile a cladirii 
              Art. 5 – Nivelul impozitului pe teren  , în cazul unui teren amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă, terenuri cu construcţii, precum şi 
terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă  de până la 400 m2 
inclusiv, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în ha cu suma 
corespunzătoare, prevăzute în tabelul următor: 
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NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2016- 
lei-ha – 

 
Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localităţi 

 
Zona în cadrul    

localităţii 
 
 III 

A 5236 
B                                                    3558 
C                                                    1690 
D 984 

 
              Art. 6 -  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor: 
Nr. crt.   Categoria de folosinţă Impozit 

(lei) 
1 Teren construcţii 22 
2 Teren arabil 42 
3 Păşune 20 
4 Fâneaţă 20 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 
8 

7.1 Pădure în vârstă de 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  1 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 
9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 
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. 457 
alin. (6)*) 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. 7 – În cazul vehiculelor înregistrate, se stabileşte suma de 2 lei/200 cm3 
pentru cele cu capacitate sub 4800 cm3 , suma de 4 lei/200 cm3 pentru cele cu capacitate 
peste 4800 cm3 şi suma de 150 lei pe an pentru cele fără capacitate cilindrica evidenţiată. 
              Art. 8 – Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se reduce cu 
95%. 
              Art. 9 - În cazul mijloacelor de transport pe apă, respectiv nave de sport şi 
agrement, impozitul se stabileşte la valoarea de 1.119 lei/an. 
              Art. 10 – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism , în mediul urban este 
egală cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

 
-lei- 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 14 
f) peste 1.000 m2 14+0,01lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 1.000 m2 
 
              Art. 11 – Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism, se stabileşte în sumă 
de 15 lei. 
              Art. 12 – Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, se calculează 
prin înmulţirea nr. de m2 de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi 
excavări cu valoare de 15 lei. 
              Art. 13 – Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi 
în spaţiile publice, este de 8 lei pentru fiecare m 2 de suprafaţă ocupată de construcţie. 
              Art. 14 – Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările  de racorduri, 
branşameşante la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu , este de 13 lei pentru fiecare racord. 
              Art. 15 - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă,  
se stabileşte în sumă de 9 lei 
              Art. 16 -  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare se stabileşte 
la suma de 20 lei.  
              Art. 17. –Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se stabileşte diferenţiat pe zonele din cadrul 
localităţii în funcţie de suprafeţele aferente activităţilor respective după cum urmează: 
             1) - pentru o suprafaţă aferentă de până la 500 m2 
              a) 2.500 lei-  zona A 
              b) 2.000 lei – zona B 
              c) 1.500 lei – zona C 
              d) 1.000 lei – zona D 
              2) - pentru o suprafaţă mai mare  de 500 m2 
              a) 5.500 lei – zona A 
              b) 5.000 lei – zona  B 
              c) 4.500 lei  -zona   C 
              d)4.000 lei -  zona   D 
              Art. 18 – Cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, se stabileşte în 
procent 3% şi se aplică la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
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              Art. 19 – Taxa pentru afişaj  în scop de reclamă  şi publicitate, se determină prin 
înmulţirea nr. de m2 sau a fracţiunii de m2  a suprafeţei afişajului pentru reclamă şi 
publicitate cu suma de 32 lei, în cazul unui afişaj situat în locul  în care persoana 
derulează o activitate economică, şi cu suma de 23 lei în cazul oricărui alt panou, afişaj 
sau oricărei alte structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate. 
              Art. 20 – În cazul impozitului pe spectacole, se stabileşte cota de impozit după 
cum urmează: 

a) Cota de 2 % în situaţia prevăzută la art. 481 alin. 2 lit. a, respectiv în cazul  
unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau 
altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cimeatograf, un spectacol de circ sau 
orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

b) Cota de 5% în situaţia prevăzută la art. 481 alin. 2 lit. b din Legea nr.  
227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv în cazul oricărei alte manifestări în cazul 
oricărei altei manifestări  artistice decât cele enumerate la litera a. 
              Art. 21 – Nivelul taxelor speciale pentru anul 2016 se stabilesc la valorile 
cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
               Art. 22 –  Nivelurile altor taxe locale,  se stabilesc pentru anul fiscal 2016 la 
valorile cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 
                Art. 23. – Se aprobă Regulamentul de administrare a taxei speciale de 
salubritate şi al Taxei speciale pentru administrara  cmitirelor aşa cum este el prezentat în 
anexa nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.   
               Art. 24 – Pentru plata cu anticipaţie până de 31 martie a impozitului pe clădiri, 
teren şi auto, se acordă o bonificaţie de 10% 
             Art. 25 - Se  acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 
următoarele clădiri: 

         a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura  
sau arheologice, muzee ori case memoriale 

         b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât   
monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în 
zonele construite protejate 

         c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii  
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizorii de servicii sociale 

         d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile  
fără scop lucrative 

         e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privid regimul juridic  
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-33 decembrie 1989, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public 

         f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. 10 din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase, din România republicată cu modificările şi completările ulterioare 
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public 

         g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România republicată 
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de inters public 

         h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă realizată în condiţiile Legii locuinţei  
nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi clădirea cu 
destinaţie de locuinţă realizată pe bază de credite în conformitate cu Ordonanţa 
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări 



 5 

publice şi construcţii de locuinţe aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
82/1995 cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii  
scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia 

         i) clădirile afectate de calamităţi naturale pentru o perioadă de până la 5  
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul 

         j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau  
coproprietatea  persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

         k) clădirea folosită ca domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea  
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori 
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social 

         l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici în condiţiile elaborării  
unor scheme de ajutor de stat/ de minim şi având un obiectiv prevăzut de legislaţia în 
domeniul ajutorului de stat 

         m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de  
intervenţie pentru creşterea perfomanţei enrgetice pe baza procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor întocmit în condiţiile legii prin care se constată realizarea măsurilor 
de intervenţie recomandate de către auditoriul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau după caz în raportul de audit energetic  
astfel cum este prevăzut în Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea perfomanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 158/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

         n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011  
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificările şi 
completările ulterioare 

         p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau mestesugăreşti şi de  
societăţile cooperative agricole în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat /de 
minims având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat 
              Se acordă  scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

     a) - terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001,  
republicată cu modificările şi completările ulterioare pe durata pentru care proprietarul 
menţine afectaţiunea de interes public 

b) - terenul aferent clădirilor retrocedate potirvit art.1 alin (10) din Ordonanţa  
de urgenţă a Guvenului NR. 94/2000, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public 

c) - terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin.(5)  din Ordonanţa de  
urgenţă a Guvernuli nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public 

d) - terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii  
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizorii de servicii sociale 

e) - terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite excclusiv pentru  
activităţile fară scop lucrativ 

f) - terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru  
activităţile fără scop lucrativ 

g) - terenurile afectate de calamităţi naturale pentru o perioadăde până la 5 ani 
h) - terenurile aferente clădirii de domiciliu şi /sau  alte terenuri aflate în  

proprietatea sau  coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art.4 alin 
(1) din Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare  

i) - suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric  
j) - terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt  
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mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de 
şomaj sau ajutor social 

k) - terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile  
elaborării unor scheme de ajutor social de stat/ minims având un obiectiv prevăzut de 
legislaţia în domeniul ajutorului de stat 

l) - terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul  
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat 

m) - terenurile extravilan situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii  
de utilizare 

n) - terenul situat în extravilanul localtăţilor pe o perioadă de 5 ani ulteriori  
celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuiala proprie 

o) - suprafeţele necostruite ale   terenurilor  cu regim de monument istoric şi  
protejate 

p) - terenurile situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în  
zonele  protejate 

q) - suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice pe întreaga durată  
a efectuării cercetărilor 
              Art.  26 – (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirile şi 
terenurile neîngrijite, situate în intravilanul oraşului Corabia 
              (2) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. 1, criteriile de încadrare în 
categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin 1 se adoptă prin hotărâre a Consiliului 
Local 
              Art. 27 –  Se aprobă majorarea  cu 300%  a impozitului pentru terenul agricol 
neîngrijit timp de doi ani consecutivi, începând cu al treilea an în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Consiliului Local 
              Art. 28 -  Se aprobă pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice, 
anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la 31decembrie 2016, mai mici de 40 lei, 
conform art.266, din Legea 207/2015 
              Art. 29 -  Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 
227/08/09/2015 privind Codul Fiscal. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale 
datorate si neachitate de debitori. 
              Art. 30. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia, 
Serviciului I.T.L. şi Prefectului Judeţului Olt. 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                           AURELIA SIMA                                          SECRETAR, 
                                                                                        DOSPINOIU TĂNŢICA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              NR. 102/02.11.2015 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. CORABIA NR. 102/02.11.2015 
 
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 

3. Taxa de iluminat public – lei/an/gospodarie 12 LEI 
4. Taxa de salubrizare  - lei luna/persoana  10 LEI 
5. Taxa cimitir  - lei an/loc de veci 10 LEI 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. CORABIA NR. 102/02.11.2015 
 

 

                            Alte taxe locale 
 

   NIVELUL APROBAT 
PENTRU ANUL 2016 

 
  

Taxa eliberare copii,certificate,adeverinte 
Taxa masurare terenuri si certificare masuratori 
intravilan 
extravilan 
spatii comerciale sau locuinte 
Taxa oficiere casatorii   
Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în 

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

 
6 lei/ document 
 
23 lei /plas sau fractiune 
29 lei / ha 
12 lei /obiectiv 
58 lei /eveniment 
 
500 lei 
 
 
 
 
 
 
35 lei autovehicul/luna 
58 lei autovehicul/luna 
 
 
12 lei/cap 
6 lei /cap 
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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, 
-vânzare ouă 
3) Depozitarea marfurilor pe teren public 
4) Utilizare mese, tarabe proprii 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 produse lactate in locuri publice 
10) Vanzare ulei vrac in locuri publice 
11) Parcare autoturisme in locuri amenajate 
12) Parcare autoutilitare sub 2,5 tone in locuri 

amenajate 
13) Parcare autovehicule peste 2.5 tone in locuri 

amenajate 
14) Ocupare teren domeniul public pentru 

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

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

16)Taxa pentru comerciantii de 
ocazie(martisoare, flori, etc.) 

17) Taxa vanzare in alte sectoare din piata si targ 
pentru persane juridice(SC, AF.) 

18) Taxa eliberare si viza anuala autorizatie 
pentru acces pe domeniul public cu autovehicule 
apartinand  distribuitorilor de 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 inchiriere sala Casa de cultura                                                                                                                                 
                Taxa pentru inchiriere autoscara                                                                                                                                       

4 lei /cap 
4 lei /cap 
2 lei /cap 
0,1 lei/cap 
1 leu/sac 
 
5 lei /mp 
 
0,05  lei /buc 
6 lei /mp/zi 
5 lei /mp/zi 

5  lei /mp/zi 
6 lei / buc/zi 
0, 6 lei /kg 
18 lei/buc 
0,6  lei/kg 
0,05 lei kg 
1 lei/ora 
2 lei/ora 
 
3 lei/orac 

 
 
0,3 lei/mp/zi 
 
 
0,3 lei/mp/zi 
 
6  lei /mp/zi 
 
12 lei /mp/zi 
 
 
 
 
  250 lei 

350  lei 
 
 
 
  
   
3 lei 
 
 
42 lei 
4 lei/mp/zi 
 
150 lei/ora 
100 lei/ora 
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                Taxa inregistrare contracte de arenda                                                                     
                Taxa certificat stocare auto radiate din circulatie  
                Taxa intocmire dosar teren agricol extravilan  
                Taxa eliberare carnet comercializare    
                Taxa viza atestat de producator      
                Taxa eliberare atestat de producator                             

 

12 lei /contract 
12 lei 
30 lei 
15 lei 
20 lei 
50 lei 

                                       
 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. CORABIA NR. 102/02.11.2015 
 

        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 constituie venit la bugetul local.                                   
              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. Declaraţia poate fi 
depusă prin poştă, fax, e-mail sau personal la sediul Primariei oraşului Corabia – 
Serviciul Taxe şi Impozite Locale.   
              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. 
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              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: 
              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. 
                Declaraţia privind taxa specială de salubritate este cea prevăzută în anexa nr. 1 
la prezentul capitol, decizia de impunere emisă în baza acesteia constituind în acelasi 
timp înştiinţare de paltă. 
               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. 
               Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termene de plată în  doua rate 
egale, astfel: 
              -  31 martie 
              -  30 septembrie 
              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. 
              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.  - In cazul nedepunerii declaraţiei, obligatia de plată se va stabili din oficiu 
de către Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Corabia. 
              11.  - 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. 
              Termenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data 
modificării numărul de persoane sau de la data încheierii contractului cu operatorul de 
salubrizare, respectiv ori de cate ori intervin modificări faţă de situaţia declaraţă anterior.  
              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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ANEXA NR. 4 LA H.C.L. CORABIA NR. 102/02.11.2015 
 

 

 Regulament de administrare a taxei 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. 
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Anexa nr.1 la Regulament 
 
 
 

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/nelocuit 

Suma de 
plata 

aferenta 
taxei de 

salubrizare 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
                    Data,                                                                               Semnatura, 
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  Anexa nr.2 la Regulament 
                                                                                                                                   
     

 
Decizie de impunere  anul 2016 

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. ______/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2016”, i se stabilesc urmatoarele obligatii de plata privind taxa 

speciala de salubrizare: 
 

Adresa imobilului 
Taxa de 

salubrizare 
(lei/gospodarie) 

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,  

 
 


