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HOTARARE
privind modificarea si completarea H.C.L. nr.107/22.12.2016 referitoare la
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Corbu,
judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 27.04.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de compartimentul 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.107/22.12.2016 referitoare la stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Corbu, judetul Constanta.
In conformitate cu dispozitiile art.484 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul
fiscal, Titlul VIII privind taxele speciale, coroborate cu cele ale H.G. nr.1/2016 -Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.30 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.7 din Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata si
actualizata;
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 completarii H.C.L. nr.107/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Corbu, judetul Constanta, in sensul ca dupa
art.1 se va introduce un nou articol 1^1 avand urmatorul continut:
,, Art.1^1 Aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor
speciale si domeniile in care acestea se pot institui, prevazut in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.’’

Art.2 La capitolul ,,Taxe speciale’’ -Compartiment Salubrizare- Taxa de salubrizare
pentru persoane fizice fara contract se majoreaza de la 4 la 5 lei/persoana /luna.
Art.3 Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.544/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 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 12 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 12 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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Anexa la H.C.L. nr.24/27.04.2017

REGULAMENT
de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care se
pot institui
I. Scopul adoptarii prezentului Regulament
Art.1 (1) Prezentul Regulament stabileste cadrul general in care Consiliul Local al
comunei Corbu poate adopta taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice
locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.
(2) Taxele speciale se instituie prin Hotarari ale Consiliului Local al comunei Corbu
distincte, caz in care acestea constituie si modalitatea administrarii acestora, sau prin
hotarari prin care se adopta impozitele si taxele locale.
II. Domenii de activitate in care se pot institui taxe speciale
Art.2 (1) Taxele speciale pot fi propuse in urmatoarele domenii de activitate:
-

administrarea domeniului public si privat al comunei Corbu;

-

asigurarea serviciilor publice: apa, canal, iluminat public, gospodarirea
localitatii, spatii verzi, salubritate;

-

cultura, sport, agrement;

-

invatamant, sanatate;

-

piete, targuri, oboare;

-

desfasurarea, finantarea unor activitati de utilitati publice;

-

finante publice locale;

-

-construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor si a
spatiilor de circulatie pietonala;

-

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

-

mentinerea si utilizarea pajistilor;

-

deratizarea si dezinsectia;

-

organizarea si exploatarea activitatii de ecarisaj;

-

autorizarea/avizarea desfasurarii unor activitati;

-

evidenta persoanelor si stare civila;

-

prevenirea si stingerea incendiilor, serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;

-

registru agricol, cadastru si fond funciar;

-

asistenta sociala;

(2) Domeniile de activitate prevazute in prezentul titlu se vor completa in functie de
necesitatile comunitatii, in conformitate cu prevederile legale.
III. Conditii de instituire a taxelor speciale
Art.3 Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care
se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale
respective.
Art.4 Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
se vor incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.
Art.5 Contul de executie al veniturilor provenite din incasarea taxelor speciale instituite
conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de catre Consiliul Local cl
comunei Corbu.
Art.6 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea
se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea
serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si
functionare ale acestor servicii.
Art.7 Taxele speciale vor intra in vigoare numai dupa ce hotararile Consiliului Local
prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunostinta publica.
Art.8 Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea
taxelor speciale.
IV. Modalitati de consultare si obtinere a acordului persoanelor fizice si juridicebeneficiare ale serviciilor pentru care se instituie taxe speciale
Art.9 Compartimentul ce doreste instituirea unei taxe speciale va intocmi un Anunt cu
privire la elaborarea proiectului de act normativ si va asigura publicitatea acestuia dupa
cum urmeaza:
-

prin afisare la sediul propriu, intr-un spatiu special amenajat accesibil publicului;

-

prin publicarea pe
www.primariacorbu.ro;

-

prin transmiterea actelor normative catre reprezentantii persoanelor fizice si
juridice carora li se adreseaza taxele;

-

prin transmiterea proiectelor de acte normative catre toate persoanele care au
solicitat informatii in acest sens;

site-ul

oficial

al

comunei

Corbu,

respectiv

Art.10 Anuntul referitor la elaborarea proiectului de hotarare va fi adus la cunostinta
publica cu cel putin 30 de zile inaintea supunerii spre analiza, avizare si adoptare de
catre Consiliul local si va cuprinde urmatoarele elemente:

-expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptarii actului
normativ propus;
-termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii;
Art.11 Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la
aducerea la cunostinta publica a anuntului referitor la elaborarea proiectului de
hotarare.
Art.12 Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin
care se propune instituirea de taxe speciale, daca acest lucru se solicita in mod expres
de catre persoanele fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii
acestui lucru.
Ar.13 Daca nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotarari prin care
se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al comunei
Corbu in forma propusa de initiator.
V. Aprobarea de catre Consiliul Local a hotararilor prin care se instituie taxe
speciale
Art.14 Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii
Consiliului Local al comunei Corbu, cu respectarea intregii proceduri prevazute de
Regulamentul de organizare si functionare al acestuia.
Art.15 Hotararile prin care se instituie taxe speciale se adopta cu votul majoritatii
consilierilor locali in functie si vor fi aduse la cunostinta publica.
Art.16 Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen
de 15 zile de la aducerea lor la cunostinta publica. Dupa expirarea acestui termen,
Consiliul Local al comunei Corbu se va intruni cat mai curand posibil si va delibera
asupra contestatiilor primite.
Art.17 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in
vigoare.
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