
       R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               

    CONSILIUL LOCAL    

    
 

 

H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 48/2019 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale în municipiul 

 Brad, județul Hunedoara pentru anul 2020 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad; 
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 44/11573/09.04.2019 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 43/11572/09.04.2019 a Primarului Municipiului Brad, 

din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind indexarea 

impozitelor și taxelor locale în Municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2020; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 55/11532/19.04.2019, 

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 25/11566/24.04.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 10/11567/24.04.2019 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 41/11569/22.04.2019 al 

comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 24/11570/22.04.2019 al 

comisiei pentru administrarea domeniului public și privat; 

În conformitate cu prevederile art. 491 și ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 pct. 3 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată 

prin Legea nr. 199/1997, ale art. 5 alin. 1 lit. a, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, 

precum și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 27,  art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c și alin. 9,  art. 45 alin. 2 lit. c, 

precum și al art. 115  alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art. l. - Aprobă indexarea cu rata inflației de 4,6% a impozitelor și taxelor locale 

stabilite pe baza unei anumite sume în lei, la nivelul Municipiului Brad, județul 

Hunedoara, pentru anul 2020. 

Art. 2. – Aprobă actualizarea cu rata inflației de 4,6% a limitelor amenzilor 

prevăzute la art. 493 alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 



modificările și completările ulterioare aplicabile în anul 2019 la nivelul Municipiului 

Brad, județul Hunedoara, pentru anul 2020. 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Serviciul 

Buget, Finanțe, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

-    Primarului Municipiului Brad; 

-    Serviciul Buget, Finanțe, Taxe și Impozite Locale. 
 

 

 

Brad, 25.04.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR 

                     MUREȘ MIHAI                                           CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 

 


