RoMAnrn
JUDETUL PRAHOVA
coNStLtuL JUDETEAN

HorAnAne
privind stabilirea taxelor speciale aplicabile in anul fiscal 2016
in vederea eliberirii unor documente din domeniul construc{iilor

Avdnd in vedere:

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader Vicepregedinte al Consiliului Judelean
Prahova gi Raportul Comun nr. 20205 din data de 28-10-2015 alArhitectului getgi Direc[iei Economice prin iare
se propune stabilirea taxelor speciale in vederea eliberirii unor documente din domeniul construcliilor aplicabile
in anul fiscal 2016;
- Prevederile Regulamentului pentru instituirea de taxe speciale in vederea eliberdrii unor documente din
domeniul constructiilor, aprobat prin Hotirirea Consiliului Judefean Prahova nr. 13/1 1.02.2011
- Prevederile art.484 din Legea nr. 2Zll201S privind Codulfiscal;
- Prevederile Legii nr. 27312006 a Finantelor Publice Locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-

Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de construclii, republicati cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Locuin[ei nr, 839/2009 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
completirile ulterioare;

9i urbanismului, cu modificirile

gi

in temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215 l200l privind administralia publicd locald, republicatd,
cu modificirile gi completirile ulterioare;
Cons iliul Judetean Prahova adoptd prezenta hotdrAre

:

Art.1 Se stabilesc taxe speciale in domeniul construcliilor, aplicabile in anulfiscal2016, conform anexei
care face parte integranti din prezenta hotirdre,
Art.2 Fac exceplie de la aplicarea prevederilor anexei - certificatele de urbanism gi autorizaliile de
construire care au drept scop emiterea unor autoriza{ii de construire care se executd tn iegim de urgenld
conform prevederilor art. 7 alin. (16) din Legea 50/1991, republicata cu modificirile gi completirile ulterioarj.
Art.3 - (1) Consiliul Judelean Prahova este exceptat de plata taxelor speciale prevdzute la literele A, C
gi D din anexa la hotirdre.
Exceptarea previzutd la alin. (1) se aplicd 9i in cazul in care autoriti[ile publice locale soliciti
avizele mentionate la lit. A, pct. 5 9i 6 din anexa la hotdrare pentru investi[ii al cdroi beneficiar este Consiliul

_

(2)

Jude{ean Prahova.
Art.4 Autoritdlile Administratiei Publice municipale, origenegti 9i comunale sunt exceptate de la plata
taxelor speciale prevdzute la literele C gi D din anexa la hotdrAre.

Art"S Serviciul Gestiune Documente gi Relatii Publice va comunica prezenta hotirAre persoanelor
interesate.
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