ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea cuantumului ,, taxei de urbanism si a taxelor pentru autiorizatiile de
construire ’’
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de
29.01.2019: Vazand: nota de fundamentare a Primarului comunei Păcureţi, inregistrata la nr. 447/2019, si
raportul de specialitate înregistrat sub nr. 448/2019,intocmit de, biroul Buget-finante, taxe si impozite locale;
Anexa 1 la H.C.L nr 1 /2019 de modificare a H.C.L nr.39/2018- tabloul cuprinzând cotele, valorile
impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Păcureți, Judetul Prahova
Având in vedere prevederile art. 474 alin. (1)si alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Vazand:Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti , jud.
Prahova
Avizul de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
In temeiul art.36,alin.(2),lit.”b”,alin.(4),si art.115,alin.(1),lit.’’b”art.45,alin.(2),lit.”c”din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala,republicata , cu modificările si completările ulterioare:

adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba modificarea taxei de eliberare a certificatului urbanism cuprinsa in ,,Capitolul V – taxa
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații’’anexa 1 la
H.C.L nr 1/2019 de modificare a H.C.L nr.39/2018 ,conform anexei nr.1, anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare .
Art2.Anexa 1 la H.C.L nr 1 /2019 de modificare a H.C.L nr.39/2018 , se modifica in mod corespunzator .
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei , se desemneaza Biroul Buget-finante,impozite si taxe locale.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica,prin intermediul secretarului comunei Pacureti,Biroului Bugetfinante,impozite sit taxe locale,Primarului Comunei Pacureti,Institutiei Prefectului judetului Prahova si se va
aduce la cunostiinta publica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

. D-l. DRAGHICI ADRIAN IONEL
PĂCUREŢI , 29 .01.2019
Contrasemnează:vizeaza pentru legalitate

NR.8

SECRETARUL COMUNEI
PĂCUREŢI

 Jr. Iordan BALALIA
Nr.consilieri in functie
Nr.consilieri prezenti
Nr.voturi pentru
Nr. voturi impotriva
Nr. voturi abtinere

11
11
11
0
0
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Anexa 1 la H.C. L nr. 8 din 29 .01.2019
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,
în mediul rural
Suprafața pentru care se obține certificatul de
urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 și 250 m² inclusiv
c) între 251 și 500 m² inclusiv
d) între 501 și 750 m² inclusiv
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²
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Nivelurile stabilite de consiliul local
pentru anul 2019
- lei 3
3
4
6
7
7 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 care
depășește1.000 m2

