ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARUL ORASULUI CORABIA

HOTARARE
privind nivelul taxei de ecologizare si tarifelor utilizate de Serviciul de salubritate, in
orasul Corabia pentru anul 2010

Consiliul Local al orasului Corabia, avand in vedere:
-

Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
modificata si completata;
- Prevederile art. 30 alin. 1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
Publice Locale
- Prevederile art. 6 alin. 1 lit. k din Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de
salubrizare a localitatilor;
- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile pct. 2901 (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata, aprobata prin
H.G. nr. 44/2004, modificata si completata;
- Expunerea de motive a primarului orasului Corabia, prin care propune
stabilirea taxei de ecologizare pentru anul 2010, la nivelul orasului
Corabia;
In baza prevederilor art. 27, art. 36 ali. “b”, alin. 4 lit. “c”, art. 45 alin. 2 lit.
“c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE

Art. 1 – Se stabileste taxa de ecologizare, si tarifele utilizate de Serviciul de
salubrizare,in orasul Corabia, pentru anul 2010, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Serviciul Impozite si Taxe locale, Serviciul urbanism, Serviciul de Salubrizare.

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Olt, primarului
orasului Corabia si se va aduce la cunostinta publica prin afisare, programe locale de
televiziune si prin pagina de internet a primariei.
Art. 4 – Hotararea intra in vigoare in data de 01.01.2010, data la care se
abroga prevederile HCL nr. 58/26.06.2009, referitoare la taxa de ecologizare, precum si
alte prevederi contrare.
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