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HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare taxe și impozite locale pe anul 2019
Consiliul Local al orașului Corabia, județul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 4137/18.03.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 4139/18.03.2019 al Serviciului ITL;
- Art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Titlul IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Art. 2 (2) lit. d din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional, cu modificările si completările ulterioare;
- Art. 266 alin.(5), (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală;
- Art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1), alin.(2) lit. c și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Pentru anul 2019 se mențin nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite prin
Hotararea nr. 90/27.11.2017 a Consiliului Local Corabia, conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă procedurile şi regulamentele conform anexelor nr. 1.1. și 1.2, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului ITL și
Prefectului Județului Olt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEORGETA STOICA

Nr. 23 / 18.03.2018
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru: 13; voturi contra: 0; abțineri: 0
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