ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BREBU
CONSILIUL LOCAL
Sat.Brebu Minastirei nr.802, tel:0244357521, fax:0244358048, e-mail:primaria@brebuprahova.eu

HOTARÂREA NR. 21
privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 84/07.12.2017 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
Având în vedere :
-expunerea de motive nr. 5899/03.04.2018 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. ;
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 5921/03.04.2018;
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 5902/03.04.2018;
-prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
adrninistratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART.1:
Hotararea Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 84/07.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2018 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
1. Dupa pct. ,,Taxe pentru avizare protectie civila” de la cap. ,,Alte taxe locale” din Anexa, se adauga
inca doua alineate, cu urmatorul cuprins:
- Taxa amplasare sau executare lucrari in zona drumurilor comunale si locale (locuinte, extinderi, spatii
comerciale, imprejmuiri etc).....150 lei;
- Taxa amplasare sau executare lucrari in zona drumurilor comunale si locale (bransamente si racorduri).....100
lei;
2. Se modifica si se completeaza pct. C Taxe inchiriere spatiu – Asezaminte Culturale Brebu de la cap.
Alte Taxe Locale din Anexa, cu urmatorul cuprins:
Taxa inchiriere sala festivitati pentru nunta, botez, majorate –
Caminul Cultural Pietriceaua
Taxa inchiriere sala festivitati pentru pomeni - Camin Cultural
Pietriceaua
Garantie programare sala festivitati pentru nunta, botez, majorate
– Caminul Cultural Pietriceaua
Garantie programare sala festivitati pentru pomeni – Caminul
Cultural Pietriceaua

1000 lei
400 lei
500 lei
200 lei

ART.2: Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor interesate.
Comuna Brebu, 4 aprilie 2018.
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