
       R O M  Â N I A                                                       
JUDEłUL HUNEDOARA                                                             
    MUNICIPIUL BRAD                         
    CONSILIUL LOCAL   
       

H O T Ă R Â R E A NR.144/2007* 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  

pentru anul 2008   
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere Expunerea de Motive a primarului municipiului Brad prin care se propune stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008. 
 În conformitate cu prevederile art. 253, 255, 260, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 275, 283, 284 (10), 287 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare şi a O. G. nr. 27/1996 privind acordarea 
unor facilităŃi persoanelor care domiciliază  sau lucrează în unele localităŃi în MunŃii Apuseni. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit,, c” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 
 Art. 1 –  Pentru anul fiscal 2008 impozitele pe clădiri pentru persoanele fizice şi  juridice, impozitele pe 
teren pentru persoanele fizice şi juridice şi taxa pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice şi juridice se 
majorează cu 10% faŃă de cele stabilite în anul fiscal 2007, cu excepŃia celor prevăzute la art. 263 alin. 4  şi 5 din 
Codul fiscal. 

 Art. 2  - Pentru anul fiscal  2008 impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice se calculează prin 
aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora, dacă clădirea a 
fost reevaluată în ultimii 3 ani , iar în cazul în care nu a fost reevaluată se aplică cota de 10% asupra valorii de 
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora. 

Art. 3  - Pentru anul fiscal 2008 cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte la 3 % 
aplicată la valoarea contractului exclusiv TVA. 

Art. 4 – Pentru anul fiscal 2008 taxa hotelieră se stabileşte în procent de 5% aplicată la tarifele de cazare 
practicate de către unităŃile de cazare. 

Art. 5 -  Pentru anul fiscal 2008 taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaŃiilor, taxa pentru 
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole precum şi pentru alte taxe locale sunt cele 
prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 6 - BonificaŃia pentru plata cu anticipaŃie a impozitelor pe clădiri, pe teren şi a mijloacelor de 
transport datorate pentru întregul an fiscal de către persoanele fizice până la data de 31 martie 2008 se stabileşte în 
procent de 10%. 

Art. 7 – Impozitul pe clădiri, pe teren, taxa pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea de 
certificate, avize şi autorizaŃii  pentru persoanele fizice se reduc cu 50% în conformitate cu O. G. nr. 27/1996.  

Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale 
 

 
BRAD, 20.12.2007 
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,, pentru” , 1 abŃinere (Hărăguş Ioan) 


