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

H O T Ă R Â R E A  NR. 38/2009* 
privind aprobarea eşalonării plăŃii impozitului asupra mijloacelor  de 
 transport  de către SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 

 
   Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Brad prin 
care  propune aprobarea eşalonării plăŃii pe o perioadă de 3 luni a impozitului restant  
asupra mijloacelor de transport pe anul 2009 de către SC EDY INTERNATIONAL 
SPEDITION SA, precum şi scutirea de la plata majorărilor de întârziere pe perioada 
1.04. – 31.05.2009 la solicitarea acestei societăŃi,  prin adresa  nr. 7166/17.04.2009.     

łinând cont că impozitele plătite de această societate reprezintă 31% din 
totalul veniturilor bugetului local precum şi faptul că până la data de 31.03.2009 
această societate a achitat suma de 395.721 lei faŃă de buget. 
 În conformitate cu prevederile art. 125 din Codul de procedură fiscală, 
republicat şi modificat – O.G. nr. 92/2003. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit,, c”  şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
  Art. 1 – Se aprobă eşalonarea plăŃii pe o perioadă de 3 luni a sumei 
restante la bugetul local de 377.280 lei reprezentând impozitul pe mijloacele de 
transport, de către SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA., după cum 
urmează: 
  - 125.760 lei până la 31.05.2009  
  - 125.760 lei până la 30.06.2009   
  - 125.760 lei până la 31.07.2009     
  Art. 2 – Se aprobă scutirea SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION 
SA de la plata majorărilor de întârziere pe perioada 01.04 – 31.05.2009.   
  Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 
 -   SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 
 

BRAD, 30.04.2009  
 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
  Ciur Gheorghe                                              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” , 1 abŃinere ( Radovici Teofil Emilian)  


