
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA FILIPESTII DE TARG 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

Privind  aprobarea  impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020 

in comuna Filipestii de Targ, judetul Prahova 

 

 Avand in vedere : 

 -Expunerea de motive nr. 9684/15.05.2019   a primarului comunei Filipestii 

de Tirg,  si raportul nr. 9685/15.05.2018 al  biroului contabilitate cu privire la  

aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020 in comuna 

Filipestii de Tirg, judetul Prahova; 

 - prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit. h) precum si cele ale titlului IX  din Legea 

nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- Avizul nr. 9689/05.2019 al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local ; 

 In temeiul art. 36 alin.(4) lit.c), art. 45 alin.(1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind Administratia Publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

 Consiliul local al comunei Filipestii de Tirg, adopta prezenta HOTARARE: 

 

 Art. 1.- Se aproba  impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2020 in 

comuna Filipestii de Targ, judetul Prahova, conform anexei care face parte din 

prezenta Hotarare. 

 Art. 2.- Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie 2020 a impozitului pe 

cladiri, teren, taxe asupra mijloacelor de transport, datorat pe intregul an de catre 

contribuabili- persoane fizice si juridice- se  acorda o bonificatie de 10%. 

 Art. 3.- Primarul comunei Filipestii de Targ si biroul contabilitate din cadrul 

Primariei comunei Filipestii de Targ raspund de aducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei Hotarari. 

Art. 4.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei 

Prefectului Judetul Prahova, primarului comunei Filipestii de Targ, biroului 

contabilitate si o va aduce la cunostinta publica prin afisare. 

 
 Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 

                 Consilier                                                                     Secretarul comunei 

              Toader  SEREA                                                            Jrs. Valentina OLTEANU  

 

 Filipestii de Targ :  _____________ 

 Nr.____ 
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