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    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 142/211/18.10.2016 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat 

de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim  

de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 137/210/18.10.2016 a  Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea taxei de 1006 lei/autoturism/an pentru 

utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul 

de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad;      

 În conformitate cu prevederile art. 463 alin. 2, alin.3 şi alin.4, art. 465, art.466 şi art. 

467 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale art. 14, art. 15 şi art.16 din 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, ale Comunicatului de 

presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 265/11.10.2016 privind indicele preţurilor de 

consum în luna septembrie 2016 şi ale Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 

55/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la funcţionarea Serviciului de 

taximetrie în Municipiul Brad;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 14 şi art. 45 alin. 2, lit. „c” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările  ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, 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, pentru anul 2017,  taxa pentru utilizarea domeniului public şi 

privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în 

Municipiul Brad, în cuantum de  1006 lei/autoturism /an. 

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul  Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport În 

Regim Taxi.  

Art.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 4. –   Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara; 

-  Primarului Municipiului Brad; 

-  Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- Compartimentului Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, 

Transport În Regim Taxi.  

                                          Iniţiator: 

                        P R I M A R 

             Florin Cazacu 
 



  R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

    MUNICIPIUL BRAD 

         P R I M A R 
      

Nr. 137/210/18.10.2016  

 

E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

privind aprobarea  taxei pentru utilizarea 

domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru  

transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017 

 

 

Taxa  pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi 

pentru transportul de persoane în regim de taxi din Municipiul Brad  este nominalizată în 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport persoane în regim de taxi în 

municipiul Brad şi  se poate achita trimestrial, în patru tranşe egale, până la data de 10 a 

lunii următoare trimestrului încheiat, în baza facturii fiscale emisă de către Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat în contul deschis la Trezoreria Brad sau la 

casieria Primăriei Municipiului Brad, excepţie făcând trimestrul IV pentru care se face 

până la data de 15 decembrie a fiecărui an. 

Datorită faptului că indicele preţului de consum nu a crescut în anul 2016 faţă de 

anul 2015, conform Buletinului Statistic nr. 265/11.11.2016, eliberat de Institutul Naţional 

de Statistică (Biroul de presă) propun ca taxa pentru utilizarea domeniului public şi privat 

de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi din 

Municipiul Brad în anul 2017 să rămână aceeaşi aprobată în anul 2016, de 1006 

lei/autoturism/an. 

 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. 463 alin. 2, alin.3 şi alin.4, art. 

465, art.466 şi art. 467 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale art. 14, art. 

15 şi art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, ale 

Comunicatului de presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 285/11.11.2015 privind 

indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2015 şi ale Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Brad nr. 55/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la 

funcţionarea Serviciului de taximetrie în municipiul Brad.  

 

 

 

                                                          P R I M A R 

                                                             FLORIN CAZACU 

 
 
 

 


