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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.117/29.10.2015
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Corbu ,
judeţul Constanţa pentru anul fiscal 2016
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 04.08.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al viceprimarului comunei
Corbu, domnul Marin Cornel, initiatorul proiectului de hotarare;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere H.C.L. nr.117/29.10.2015 referitoare la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale ale comunei Corbu , judeţul Constanţa pentru anul
fiscal 2016;
Tinand cont de prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul
IX privind impozitele şi taxele locale, art. 495 lit.f)
In conformitate cu dispozitiile H.G.nr.1309/2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
In temeiul prevederilor art.20 alin.1 lit.b) si art.27 ale Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
In baza dispozitiilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b), alin (4) lit.c) şi art.45 alin.2)
lit.,,c’’ din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea modificarii si completarii H.C.L.nr.117/29.10.2015 referitoare la
stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Corbu, judeţul Constanţa
pentru anul fiscal 2016, astfel:
-

la Capitolul IX- Alte taxe locale, va fi eliminata taxa de urgenta (in aceeasi zi)
in cuantum de 30 lei, respectiv 50 lei la eliberarea certificatului fiscal pentru
cadastru, intabulare, dezbatere succesorala si pentru instrainare;

si vor fi introduse urmatoarele taxe:
a) taxa de ocupare loc public pentru filmare si fotografiere pe
domeniul public al comunei Corbu astfel:
-zona A- plaja Corbu, Vadu –taxa va fi in cuantum de 5 lei/mp;
-zona B comuna Corbu-taxa va fi in cuantum de 2 lei/mp.
b) taxa pentru stationarea autovehiculelor pe domeniul public din fata
barurilor si restaurantelor, a imobilelor care presteaza activitati de
turism (unitati de cazare si pensiuni) in cuantum de 0,5 lei/mp/zi.
Art.2 Modificarea taxei de eliberare autorizatii racorduri si bransamente retele
publice de apa, canalizare, gaze termice si energie electrica care va fi in
cuantum de 150 lei, cu mentiunea ca, materialele necesare bransarii se vor
achizitiona pe cheltuiala beneficiarului.
Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.117/29.10.2015 rămân neschimbate .
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Compartimentul Impozite şi Taxe
din cadrul Primăriei comunei Corbu .
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Taxe si impozite si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru’’, 3 ,,abţineri’’ şi 1
vot ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri
în funcţie.
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