
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr.4 /211/04.01.2016

P  R  O I  E  C  T   D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind  aprobarea Regulamentului de instituire a unor  taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea

nr. 227/2015 privind codul fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia
fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 4/210/04.01.2016 a Primarului Municipiului Brad

prin care se propune aprobarea Regulamentului de instituire a unor  taxe speciale prevăzute de art. 484 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia
fondurilor constituite  din încasarea taxelor speciale;

În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal coroborat cu
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 27,  art. 36 alin. 2 lit. „b”,  alin. 4 lit. ,,c”  precum şi ale art. 45 alin. 2 lit.
„c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de instituire a unor taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor
constituite  din încasarea taxelor speciale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul  Public de
Asistenţă Socială.

Art. 3. – (1) - Prezenta hotărâre  poate fi contestată în termen de 15 zile de la afişare, în conformitate
cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

(2) - După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se
întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii;
- Compartimentului Comercial;
- Compartimentului Agricol şi Cadastru;
- Serviciului Public de Desfacere – Han, Piaţă şi Obor;
- Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor – Stare Civilă.

Iniţiator:
P R I M A R

Florin Cazacu
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Nr. 4/210/04.01.2016

E X P U N E R E  D E  M O T I V E
privind aprobarea Regulamentului  de instituire a unor  taxe speciale prevăzute de
art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, persoanele care au obligaţia

achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale

Cadrul legal  şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea
fondurilor publice locale şi  responsabilităţile administraţiei publice locale este stabilit de
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile acesteia completându-se cu prevederile art.
484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Actele normative menţionate impun consiliilor locale obligaţia de a adopta un
Regulament care să prevadă modalitatea de adoptare a taxelor speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor
publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi
funcţionare a acestor servicii.

Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal coroborat cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele
publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

P R I M A R
Florin Cazacu



ANEXĂ LA H.C.L. nr. __/______2015

Regulament de instituire a unor  taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr.
227/2015 privind codul fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi

destinaţia fondurilor constituite  din încasarea taxelor speciale

Prezentul regulament are ca scop stabilirea taxelor  speciale prevăzute de  art. 484 din
Legea227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi
destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale:

A.TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA DE AVIZE CARE PRESUPUN
UTILIZAREA DRUMURILOR PUBLICE.

(1) Reţeaua de drumuri publice face parte din Inventarul public al Municipiului Brad,
fiecare drum fiind cuprins cu elemente de identificare (lungime, latime, cu sau fără trotuar,
tipul de carosabil).

Întrucât retelele de utilitati se găsesc ingropate în canale subterane, atunci când se face o
inteventie cauzata de defectiuni, se infiinteaza racorduri spre noii utilizatori, alte situații, se
impune instituirea unei taxe speciale pentru deteriorarea domeniului public (deteriorarea
carosabilului), taxa fiind diferentiata în funcție suprafața afectata.

(2) De asemenea, pentru eliberarea avizului solicitat de către compartimentul urbanism,
amenajarea teritoriului prin certificatul de urbanism se instituie o taxa specială pentru
eliberarea avizului pentru racordarea la utilitati.

Eliberarea avizului pentru racordarea la utilitati presupune urmatoarele etape:
- solicitare scrisa insotita de: copie a certificatului de urbanism, memoriu justificativ

intocmit de proiectant de specialitate, plan de situație din care sa rezulte situație existența,
propuneri, distante de la rețea la noul utilizator, act de proprietate al solicitantului pentru
amplasamentul noului utilizator, orice act de justificare considerat a necesar, etc.

- chitanta de achitare a taxei pentru eliberarea avizului.
(3) Pentru evitarea aglomerarii arterelor de circulatie din municipiul Brad au fost

impuse restrictii, pe anumite străzi, pentru autovehiculele  peste 3,5 tone, existand și
posibilitatea aprovizionarii în timpul nopții.

Întrucât exista solicitari de aprovizionare și staționare in timpul zilei, situații când
vehiculul care face aprovizionarea depășește tonajul de 3,5 tone, se impune instituirea unei
taxe speciale pentru eliberarea unui aviz de staționare pentru încărcat – descarcat marfuri.

Se impune ca taxa stabilită să fie diferentiata în funcție de zona restrictionata. De
asemenea, taxa se poate achita pentru o staționare sau o taxa pentru o luna, fiind posibila
stationarea ori de cate ori este nevoie.

B.TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZAREA CAMINELOR CULTURALE

În componenta teritoriala a Municipiului Brad se găsesc satele Valea Bradului,
Mesteacan, Taratel și Ruda Brad. În fiecare sat apartinator, enumerat mai sus, se găsesc
imobile cu destinația de Cămin Cultural, imobile care sunt inventariate în domeniul public al



Municipiului Brad.
Urmare solicitarii cetatenilor (persoane fizice și juridice) din satele apartinatoare, de a

desfasura diverse evenimente în spatiile oferite de Caminele Culturale, se impune instituirea
unor taxe speciale care să fie diferentiate în funcție de tipul activitatii ce se dorește a fi
desfasurata.

De asemenea, taxele speciale instituite se vor diferentia și în funcție de utilitatile și
dotarile pe care aceste imobile le ofera, astfel Caminele Culturale din satele Valea Bradului,
Mesteacan și Taratel au fost modernizate și dispun de mobilier (scaune, mese) și utilitati.
Căminul Cultural din satul Ruda Brad nu a fost modernizat și nu dispune de mobilier recent
achizitionat și nu a fost modernizat.

Tipurile de activități pentru care se stabilesc taxe speciale de utilizare a caminelor
Culturale sunt:

 nunti,
 botezuri,
 discoteci, hore, nedei,
 onomastici, aniversari,
 pomeni, parastase

și alte activități asimilate celor mai sus enumerate.
La taxele astfel stabilite se adauga contravaloarea energiei electrice consumate.
Pentru utilizarea Caminelor Culturale se procedeaza astfel:

- persoana interesată pentru utilizare unui Cămin Culturalse prezinta la Primaria Municipiului
Brda camera 16 – Biroul pentru administrarea domeniului public și privat pentru intocmirea
cererii cuprinzand: datele de identificare ale solicitantului, activitatea care se dorește a fi
desfasurata, data desfasurari activitatii, alte date considerate utile,
- predarea Caminului Cultural se face de către delegatul satesc, din fiecare sat, pe baza de
proces verbal în care se inscriu toate bunurile utilizate și citirea aparatului de măsura a
energiei electrice (acest lucru se repeta și la preluarea imobilului de către delegatul satesc),
- se achita taxa specială de utilizare, contravaloarea energiei electrice consumate,
- contravaloarea bunurilor preluate, utilizate și distruse, la valoarea din inventar (dacă este
cazul).

C.TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZAREA CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL
În cadrul Serviciului de Asistenta Sociala funcționează o Cantină de Ajutor Social

situata în Municipiul Brad, strada Aleea Patriei, fiind compusa din bucătărie, cu dotari
complete, și sala de mese cu 48 de locuri (12 mese cu patru locuri).

În scopul suplimentarii veniturilor, spațiul Cantinei de ajutor social se inchirieaza în
scopul organizarii de diverse evenimente: botezuri, onomastici, etc. astfel încât sa nu
depaseasca numărul maxim de locuri, respectiv 48 de locuri.

Taxa specială presupune utilizarea doar a sălii de mese
sau a sălii de mese, bucatariei cu vesela și a personalului operator.

Pentru utilizarea Cantinei de ajutor social se procedeaza astfel:
- persoana interesată pentru utilizare Cantinei de ajutor social se prezinta la Primaria
Municipiului Brad camera 16 – Biroul pentru administrarea domeniului public și privat pentru
intocmirea cererii cuprinzand: datele de identificare ale solicitantului, activitatea care se



dorește a fi desfasurata, data desfasurari activitatii, alte date considerate utile,
- predarea Cantinei se face de către personalul operator al acesteia, pe baza de proces verbal în
care se inscriu toate bunurile utilizate și citirea aparatului de măsura a energiei electrice (acest
lucru se repeta și la preluarea imobilului de către perosnalul operator),
- se achita taxa specială de utilizare, contravaloarea energiei electrice consumate,
- contravaloarea bunurilor preluate, utilizate și distruse, la valoarea din inventar, vesela
deteriorata (dacă este cazul).

TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA ŞI VIZAREA AUTORIZAŢIILOR
DE FUNCŢIONARE PENTRU ACTIVITĂŢILE CU PROFIL ALIMENTAR ŞI
NEALIMENTAR

Întrucât o mare parte din activitatea comercială desfăşurată pe raza Municipiului Brad
constă în desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu profil alimentar şi nealimentar, se  impune
instituirea unei taxe speciale pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiilor de funcţionare.

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare presupune următoarele etape:
1. solicitare scrisă însoţită de următoarele acte în copie xerox:

certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului;
certificat constatator pentru punctul de lucru;
act constitutiv;
act de deţinere a spaţiului (contract de închiriere, contract de comodat, etc);
alte autorizaţii, acorduri şi avize ale organelor de specialitate (DSV, DSP, etc);
contracte pentru utilităţi (apă, gunoi).

2. achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare.

Vizarea autorizaţiei de funcţionare se face atunci când se menţine acelaşi profil de
activitate, acelaşi program de funcţionare şi activitatea se desfăşoară în acelaşi spaţiu.

Vizarea autorizaţiei de funcţionare presupune următoarele etape:
1. solicitare scrisă însoţită de următoarele acte:

autorizaţia de funcţionare în original;
prelungirea contractului de deţinere a spaţiului, în cazul în care a expirat

2. achitare a taxei pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare.

D. TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE UNOR ACTE
NECESARE POPULAŢIEI ÎN RAPORTURILE ACESTEIA CU MUNICIPIUL BRAD

Aceste taxe reprezintă contravaloarea eliberării unor copii xerox pentru persoane fizice
sau juridice a diferitelor acte, documente, în format A4 sau A3, ca urmare a solicitării unor
copii după documente existente în arhiva birourilor.

Instituţiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de
urgenţă.

În caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de către
contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se
compensează, după caz, cu alte obligaţii către bugetul local.



E. Cuantumul taxelor speciale se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului Local,
iar veniturile obţinute din acestea se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru
întreţinerea bunurilor aducătoare de venituri.

E. Taxele speciale instituite prin prezentul regulament  se vor încasa într-un cont
distinct.


