
MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 28/239/28.01.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor

fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv a majorărilor de întârziere
aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie

2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a

Municipiului Brad

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr.
8/210/04.01.2016 în care se propune anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere
aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv a
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până
la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură
fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială
a Municipiului Brad.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de
prevederile legale în materie şi anume:

-art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi
fiscale, actualizată;

-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;

-art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată;

-art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), alin. 9 şi art. 45 alin. 2 lit. c) din
Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de
Domnul Primar se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 28.01.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana



MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 26/239/28.01.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a
Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în

Municipiul Brad pentru anul 2016

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr.
12/210/06.01.2016 în care se propune aprobarea Programului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru
buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea
deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2016.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de
prevederile legale în materie şi anume:

-art. 1 alin. 2, art. 4, art. 8 şi Capitolul III din O.G. nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată;

-art. 6, art. 31 şi art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, actualizată;

-art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată;

-art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată;

-art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 7, pct. 9, pct. 16 şi art. 45 alin. 1 din
Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de
Domnul Primar se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 28.01.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana



MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 8/239/20.01.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe speciale prevăzute de

art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor

constituite din încasarea taxelor speciale

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr.
4/210/04.01.2016 în care se propune aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe
speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe
şi destinaţia fondurilor constituite din                                           încasarea taxelor
speciale.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de
prevederile legale în materie şi anume:

-art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

-art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 aprivind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;

-art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) şi art. 45 alin.2 lit. c) din
Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de
Domnul Primar se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 20.01.2016

Compartiment Juridic
c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana



MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr.29/239/28.01.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt

marginalizate social din Municipiul Brad

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr.
5/210/04.01.2016 prin care se propune aprobarea Metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad .

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de
prevederile legale în materie şi anume:

-art. 51 şi art.60 alin.1 din HG nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind  prevenirea şi
combaterea  marginalizării sociale;

-art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată;

-art. 36 alin.6 lit.a pct.2 şi art. 45 alin. 1 din Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de
Domnul Primar se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 28.01.2016

Compartiment Juridic
c.j. Trifa Doreana-Nicoleta



MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 14/239/20.01.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social

furnizat în comunitate „CANTINA DE AJUTOR SOCIAL” Brad

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr.
3/210/04.01.2016 în care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate „CANTINA DE AJUTOR
SOCIAL” Brad.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de
prevederile legale în materie şi anume:

-art. 1 şi art. 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale;

-art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată;

-art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de
Domnul Primar se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 20.01.2016

Compartiment Juridic
c.j. Trifa Doreana-Nicoleta



MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 27/239/28.01.2016

RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea metodologiei şi a modelului de cerere-declaraţie pe propria

răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari
menţionaţi la art.3 alin.1 lit.h ale Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind

implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu
modificările şi completările ulterioare

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat urmare Expunerii de motive nr.
10/210/04.01.2016 prin care se propune aprobarea metodologiei şi a modelului de
cerere-declaraţie pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru
categoria de beneficiari menţionaţi la art.3 alin.1 lit.h ale Hotărârii Guvernului
nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, proiectul de hotărâre a fost iniţiat ţinându-se cont şi de
prevederile legale în materie şi anume:

-art. 3 alin.1 lit.a-h, art. 3 alin.4 şi art.5 din Hotărârea Guvernului nr.
799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată;

-art. 36 alin. 2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2 şi art. 45 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală.

Urmare celor menţionate, consider că proiectul de hotărâre iniţiat de
Domnul Primar se încadrează în prevederile legale.

BRAD, 28.01.2016

Compartiment Juridic
c.j. Trifa Doreana-Nicoleta


