
 

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

         
H O T Ă R Â R E A NR.154 /2011* 

privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor (persoane fizice) 
a apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de  

intervenŃie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanŃei energetice 
 
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere Expunerea de Motive a primarului municipiului Brad prin care se propune  
reducerea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor (persoane fizice) a apartamentelor din 
blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenŃie pe cheltuiala proprie pentru 
creşterea performanŃei energetice.    
 łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.       
 În conformitate cu prevederile art. 286 alin. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 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 reducerea în procent de  50% de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă 
de 7 ani pentru proprietarii  (persoane fizice) a apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor 
care au executat lucrări de intervenŃie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanŃei energetice. 
 Art. 2 –  Acordarea reducerii mai sus menŃionate se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a 
anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepŃia la terminarea lucrărilor conform legii, pe baza 
procesului verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor pentru creşterea performanŃei energetice. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012. 
 Art. 4 – Documentele care stau la baza reducerii de mai sus sunt cuprinse în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5  - Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 

    -    Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 
 
BRAD, 30.11.2011 
 

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             
                 Suciu Ovidiu                                      SECRETAR 
                                                                       Galea Mirela 
 
 
 
 
 
 
  
 * sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    



 

 
 
 
 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.154/2011 
 
 
 
 
ACTE  NECESARE  ACORDĂRII  REDUCERII  DE LA PLATA IMPOZITULUI 

PE CLĂDIRI A PROPRIETARILOR (PERSOANE FIZICE) A 
APARTAMENTELOR  DIN BLOCURILE DE  LOCUINłE  ŞI AI IMOBILELOR 

CARE  AU EXECUTAT LUCRĂRI  
DE  INTERVENłIE  PE CHELTUIALA PROPRIE PENTRU CREŞTEREA  

PERFORMANłEI  ENERGETICE 
 
 
 

- cerere de reducere 
- dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie 
- proces verbal de recepŃie de terminare a lucrărilor întocmite în condiŃiile legii prin 

care se constatată realizarea măsurilor de intervenŃie recomandate de către 
auditorul energetic în certificatul de performanŃă energetică sau, după caz, în 
raportul de audit energetic astfel cum este prevăzut în OUG nr. 18/2009 privind 
creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe. 
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