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 HOTĂRÂRE 
          privind completarea taxelor si impozitelor locale in anul 2019 
 
        Consiliul local al comunei Pirscov , 
        Avand in vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Pirscov privind 
completarea taxelor si impozitelor locale in anul 2019 , 
inregistrata la nr.3114/15.05.2019; 

- raportul de specialitate al contabilului  aparatului propriu al 
consiliului local al comunei Pirscov privind completarea 
taxelor si impozitelor locale in anul 2019 inregistrat la 
nr.3115/15.05.2019 ; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local , inregistrate la nr.3116/15.05.2019;   

- prevederile art.457- 500 din Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G.1309/2013 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 
2013 ; 

- Ordonata Guvernului Romaniei nr.1/2013 pentru 
reglementarea unor masuri financiar – fiscale in domeniul 
impozitelor si taxelor locale 

       In temeiul art.36 , alin.2 ,lit.b coroborat cu alin.4 lit.c si art.45 , art.47 
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , modificata , 
completata si republicata  
 
                                                                HOTARASTE  
 
                   Art.1. Se completeaza  taxele si impozitele locale in comuna 
Pârscov conform anexei la prezenta hotarâre care face parte integranta 
din aceasta . 
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                   Art.2. Primarul si compartimentul contabilitate al aparatului 
de specialitate al primarului comunei Pirscov vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei . 
                   Art.3. Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta 
hotarare institutiilor si persoanelor interesate . 

 
Presedintele sedintei 

 
Consilier Bălănescu Tudora 

 
Pirscov, 15 mai 2019 
Nr.24.  
 

Contrasemneaza, 
 
     Secretar, Jr.Calen Neculai 

 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta ordinara  din data de 15 mai 2019 ,cu respectarea 
prevederilor art.45  din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale,republicata si actualizata,cu un numar de voturi 15 pentru - 
,abtineri ; si  - voturi   impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta  
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Anexa la Hotararea Consiliului local al comunei Pârscov nr.24 din 15 mai 2019 

 

 

 

 

 

TAXE SPECIALE 

 

Inchirieri budoexcavator si autobasculanta proprietatea comunei 
Pârscov , in administrarea Consiliului local al comunei Pârscov 

 

Buldoexcavator  

70 lei pe ora cu motorina beneficiar  

150 lei pe ora  cu motorina proprietar utilaj 

 

Autobasculanta 

70 lei pe ora cu motorina beneficiar  

150 lei pe ora  cu motorina proprietar utilaj 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


