ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PROVTTA DE JOS

HOTARARE
Cu prtvire Ia completarea HCL nr.39/2015 referitoare la stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Provila de Jos

ln conformitate cu prevederile art.27, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4), lit.c,
din Legea administratiei publice locale nr.21512002, republicati, cu modificirile 9i
compbterile ulterioare;
Vdzind referatul de aprobare al domnului primar Dumitrescu Mihai. precum
9i raportul compartimentului financiar-contabil intocmit de doamna lrimia Manuela;
|in6nd cont de prevederile:
- HGR nr.955/2004 pentru aprobarea reglementirilor cadru de aplicare a OG
nr.7'120Q2 privind organizarea s,i funcfionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public gi privat de interes local, aprobate prin Legea nr.3/2003;
- Legea serviciilor publice de gospodirire comunali nr.326121, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art.45 alin. (1) 9i (2), lit.c Ai celor ale art.115, alin.(1),
fit.b din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicati, cu modificirile
9i completirile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PROVITA DE JOS

adopti prezenta hotiirire:

ArLt Se completeazi art.11, anexa nr.4, din HCL nr.39/19.11'2015

cu

privire la stabilirea impozitelor 9i taxelor locale, precum gi taxele .speciale,.Pentru
inul 2016, cu prevederile din referatul de aprobare 9i a raportului de specialitate,
anexi la prezenta hotdrAre, fic6nd parte integrantd din aceasta'
A*.2 Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se asiguri de primarul
comunei Provila de Jos, domnul Dumitrescu Mihai, prin aparatul de specialitate.
Art3 piezenta hotdr6re se comunici, prin intermediul secretarului comunei
provita de Jos, in termenul previzut de lege, primarului comunei Provita de Jos,
Prefectului Judetului Prahova 9i compartimentului financiar-contabil care o va aduce
la cunogtinte Publicului.
DE $EDINTA,

Contrasemneaze:

SECRETARUL COMUNEI PROVITA DE JOS,

.d
Nr. 26 din 03.06.2016

Minodora-Adina DUMITRACHE

REGULAMENT

pentru incasarea taxei de parcare

.

Parcarea reprezinta acel spatiu destinat in mod special stationarii vehiculelor,
semnalizat prin indicatoare si marcaje care il delimiteaza de partea carosabila a
drumului.
Parcarile vor fi utilizate CONTRA COST. pe baza de chitanta. abonament sau
autorizatie de parcare. pe oerioade. limitate,

Chitantele, abonamentele sau autorizatiile de parcare vor fi expuse vizibil in interiorul
(bordul) mijlocului auto si se vor elibera de la caseria primariei.
Eliberarea abonamentului si a autorizatiei de parcare se va face pe baza cartii de
identitate si dupa ce se verifica daca solicitantul nu detine garaj sau loc de parcare la
domiciliul sau.
Abonamentele lunare, trimestriale, semestriale sau anuale se vor elibera pe perioade
stabilite de cake persoana juridica care administreaza si exploateaza parcarca

respectiva..,
Se vor alribui gratuit locuri de parcare penku mijloacele apartinand serviciilor de
interventie, cum ar fi politie, pompieri, ambulante, interventie gaze sau curent electric,
personalului care lucreaza in invatamant , in sanatate, de la primaiia Provita de Jos,
persoanelor cu handicap si autoturismelor autoritatilor judetene si centrale.

Taxa pentru parcarea unui vehicul pe timp de o ora este de 1 leu.
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Taxa pentru parcarea pe timp de 24 de ore este de 25 lei.
Taxa pentru un abonament este

-

750 lei pentru o luna ;
2.250 lei pentru un trimestru
9.000 lei pentru un an.

:

;

Sumele incasate drept taxe pentru parcare vor fi varsate la bugetul local.
Politia locala Provita de Jos va aplica sanctiuni contraventionale de 200 lei pentru cei
care nu respecta prevederile prezente.
Procedura de aplicare a sanctiunilor contraventionale (amendare) consta in emiterea
procesului verbal de contraventie, instiintarea de plata si daca e posibil, proba savarsirii
faptei, care consta din minim doua poze, care sa cuprinda incadrarea autovehiculului in
parcaea respectiva, numarul de inmatriculare si bordul autovehiculului unde ar trebui
sa se gaseasca documentul de certificare a platii tarifului de parcare.

-

lmpotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face
contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.

,

Contestatia va fi insotita de o copie a procesului verbal de constatare si se va
solutiona la Judecatoria Campina.

PRIMAR,

INSPECTOR,

MIHAI DUMITRESCU

IRIMIA MANUELA
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