
          R O M A N I A 
      JUDETUL  PRAHOVA 
   COMUNA TIRGSORU VECHI 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind stabilirea cuantumului taxei pentru prestarea de servicii de catre buldoexcavatorul 

aflat in proprietatea Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 
 
      Avand  in vedere: 
      Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata 
cu nr. 7364 din 11.09.2012, precum si referatul de necesitate al d-lui Lungu Mircea, sef serviciu 
SPAA comuna Tirgsoru Vechi, inregistrat cu numarul 337din 10.09.2012 
       Raportul  biroului financiar contabil din cadrul primariei, inregistrat cu numarul 7367 din 
11.09.2012; 
       Raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea 
teritoriului,  agricultura, gospodarie comnunala, protectia mediului, servicii si comert; 
        Art.30 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
       Art.282 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.45 alin. (1), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea privind 
administraţia publică locală , republicata,  
 
       Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 
 
       Art.1- Stabileste taxa pentru prestarea de servicii  de catre buldoexcavatorul  proprietatea  
Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, astfel: 
        - pentru persoane fizice cu domiciliul in comuna Tirgsoru Vechi        - 120 lei/ora 
        - pentru persoane juridice  cu sediul in comuna Tirgsoru Vechi           -150 lei/ora 
                   ( in pret este inclusa si contravaloarea carburantului) 
        - pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul in afara comunei Tirgsoru Vechi, judetul 
Prahova,  la preturile stabilite mai sus, se adauga contravaloarea carburantului consumat cu 
deplasarea. 
       Art.2- Taxa instituita potrivit prevederilor art.1, se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in 
afara bugetului local, fiind utilizata in scopul pentru care a fost infiintat. 
       Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, se insarcineaza d-l Petre Eugen- 
Gheorghe, viceprimarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
       Art.4-Cu asigurarea publicarii prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
 
                                 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                  Petre Eugen Gheorghe 
 

CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Valeria Seresan 
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