
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 24/2016
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015  privind stabilirea

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale  în Municipiul Brad  pentru anul  2016

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 29/211/01.02.2016 şi  EXPUNEREA DE

MOTIVE nr. 28/210/01.02.2016 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor
locale  în Municipiul Brad  pentru anul  2016;

În conformitate cu prevederile art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulteriore,  Titlul IX „Impozite şi taxele locale”, ale H.G. nr.1309/2012 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul 2013, ale art. 266 alin. 5, 6, şi 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea  produselor şi serviciilor de piaţă, ale H.G. nr. 656/1997 privind
aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională, cu modificările şi completările ulterioare,  ale
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare,  ale O.G. nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, republicată,  cu modificările
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. I. – Se completează alin.4 din preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 astfel încât

va avea următorul cuprins:
„În conformitate cu prevederile art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulteriore,  Titlul IX „Impozite şi taxele locale”, ale H.G. nr.1309/2012 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul 2013, ale art. 266 alin. 5, 6, şi 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea  produselor şi serviciilor de piaţă, ale H.G. nr. 656/1997 privind
aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională, cu modificările şi completările ulterioare,  ale
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare,  ale O.G. nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, republicată,  cu modificările
ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale O.U.G. nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru, actualizată,  ale O.U.G. nr. 95/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. – Articolul 2 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2015 se modifică şi va avea
următorul cuprins:



„ Art.2 (2) – Impozitul pe clădirile nerezidenţiale proprietatea persoanelor fizice se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,6 % la valoarea impozabilă a clădirii determinată conform Legii nr.
277/2015 privind Codul Fiscal, care poate fi:

a.) – valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b.) – valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c.) – valoarea clădirilor care rezultă din actul  prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.”

Art. III. – După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25 care va avea următorul cuprins:
„- Se aprobă criteriile care au stat la baza stabilirii cotelor adiţionale de 10% şi respectiv 20%,

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, urmând ca celelalte articole să se
renumeroteze.

Art. IV. – Conţinutul celorlalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 rămâne
neschimbat.

Art. V. – Primarul Municipiului Brad şi Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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

Brad, 15.02.2016

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

Aurel Vasile Circo                                                                           Mihaela David

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 12 voturi „pentru”


