
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT

C O M U N A B O RLESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea taxei speciale pe linie de protecție civilă, datorate de persoanele fizice

şi juridice din comuna Borlești în anul 2019

Consiliul local al comunei Borlesti, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.03.2019;.

Având în vedere:
-Referatul întocmit de sef SVSU;
-Procesul verbal de control din data de 13.03.2019, întocmit cu prilejul

controlului privind apărarea împotriva incendiilor;
În conformitate cu:

• prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

• prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

• prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;

• prevederile art. 1 alin.(2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. b), art. 36 alin.(4) lit. c), art. 45 alin (2) lit.

c) şi art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 . – Se stabileste taxa speciala pe linie de protectie civila pe raza comunei

Borlesti, dupa cum urmeaza:
- 5 lei pentru familiile cu 2 sau mai mulți membri
- 10 lei pentru persoane juridice

ART.2. - Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Borlești şi
publicată pe pagina de internet a instituţiei.

ART.3. – Primarul comunei Borlești, prin, “Compartimentul Financiar - Contabil”
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4. – Secretarul comunei Borlești, va asigura comunicarea prezentei hotarari
persoanelor si institutiilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PĂTRUNJEL NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR STAICU CRISTINA

Nr. 23/29.03.2019

Adoptată cu un număr de 15 voturi P


