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HOTARÂREA   
privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 71 din 10.12.2018 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 
  
 

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere : 
-expunerea de motive nr. 7332/09.05.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu 
Adrian; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 60/15.05.2019;     
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 7334/09.05.2019;    
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 733/09.05.2019; 
-prevederile art. 486 alin. (1) 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) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile  si  
completarile  ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
     Art.1.-Se aproba modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 71 din 
10.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, dupa cum 
urmeaza: la cap. Alte taxe locale, dupa taxa de pasunat si de gloaba se adauga: 
1.  Taxa de filmare parc in scop comercial (film lung-scurt metraj) – taxa se percepe pentru tot 
intervalul de timp in care echipa de filmare si echipamentul aferent se afla pe teritoriul 
parcului Brebu in cursul unei zile – 50 lei/ora; 
2. Taxa de fotografiere in parcul Brebu in scop comercial, sedinte foto (albume, sonete, nunti 
etc), in cursul unei zile – 8 lei/persoana;  
     Art.2.-Taxa prevazuta la art. 1 pct. 2 nu vizeaza vizitatorii parcului Brebu care fotografiaza 
sau filmeaza cu aparate sau camere pentru amatori, ci se refera exclusiv la sesiunile 
profesionale. 
     Art.3.-Beneficiaza de gratuitate cei care desfasoara activitati si inchiriaza spatii in Centrul 
Cultural Brebu. 
     Art.4.-Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – 
Judetul Prahova, biroului financiar contabil impozite si taxe si tuturor celor interesati.  
                                                                                                                                  
                                                                                                                Comuna Brebu, 15 mai 2019      
 
 
             PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                              CONTRASEMNEAZA, 
                          CONSILIER                                                                                         SECRETAR 
                      VRABIE VIRGIL                                                                   BOGDAN LUCIAN LAURENTIU 

 
 
 

 


