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    MUNICIPIUL BRAD                                                                                            

    CONSILIUL LOCAL 

 

              

H O T Ă R Â R E A  NR. 210/2020  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2020 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 

   

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 209/11629/30.12.2020 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 209/11628/30.12.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 214/11711/30.12.2020, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269 din 21.12.2020; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4  lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c și ale art. 

196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și ale art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I. - Art. 2 din H.C. L. nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 se modifică şi va avea următorul conținut: 

    ”- alin. (2) lit. a) - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 

evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la 

primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul 

termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului 

fiscal următor. 

                       - alin. (2) lit. 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 referință. În 

situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a 

organului fiscal.” 

                        - alin. (3) - c)  În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu 

declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin. (3) lit. b),  impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 

457.” 

Art. II. - După Art. 3. alin (2) din H.C. L. nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 se introduc două aliniate noi, respectiv aliniatul 

(2.1) şi aliniatul (2.2) care vor avea următorul conținut: 

                         ”- alin (2.1) – Pentru stabilirea impozitului, valoarea impozabilă a clădirilor 

aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 

pentru care se datorează impozitul și poate fi: 

a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; 
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b)  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c)  valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 

fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In 

situația în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima 

valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal. 

                         ”- alin. (2.2) – ”Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani 

pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local 

până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după 

primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal următor.”  

Art. III. - Art. 3, alin. (3)  din H.C. L. nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 se modifică şi va avea următorul conținut: 

                               ”- alin. (3) - În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădiri este de 5%.”  

Art. IV.  (1) - La Art. 9  din H.C. L. nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 se introduce un nou aliniat cu următorul conținut: 

                               ”- alin. (2) - Prin excepție de la prevederile aliniatului precedent, sumele 

prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) se indexează anual în funcție de rata de schimb 

a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în 

Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și 

nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele 

de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               (2) – Anexa la prezenta hotărâre va deveni Anexa nr. 2a la H.C.L. nr. 174/2020 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021. 

Art. V. - Art.19  din H.C. L. nr. 174/2020  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 se modifică şi va avea următorul conținut: 

                                 ”- Art. 19. – Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe terenuri şi 

impozitul pe mijloacele de transport atât  pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice se 

plătesc anual în 2 rate egale până la data de 31 martie 2021 şi respectiv până la data de 30 septembrie 

2021, inclusiv. Taxa pe clădiri/terenuri se referă la contractele de concesiune, închiriere, administrare 

sau folosință, încheiate pe  o perioadă mai mare de un an”. 

Art. VI. - Art. 20 din H.C. L. nr. 174/2020  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 se modifică şi va avea următorul conținut: 

                               ”- Art. 20. – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a 

impozitului/taxei pe terenuri şi a impozitul pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de 

către contribuabilii persoane fizice şi juridice pentru anul 2021, până la data de 31 martie 2021, se 

acordă o bonificaţie de 10%.” 

Art. VII.   –   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021. 

Art. VIII.   -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii 

contrare. 

Art. IX.   – Celelalte articole din H.C. L. nr. 174/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul 2021 rămân neschimbate. 



Art. X.  (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. XI. – Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Prefectului Judeţului Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

  - Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii; 

  - Biroului  Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

  - Compartimentului Comercial; 

  - Compartimentului Agricol şi Cadastru; 

  - Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor – Stare              

     Civilă; 

   - Serviciului Public de Desfacere ”Han, Piață și Obor” Brad. 

 

 

 

 

Brad, 30.12.2020 

 

 

 

                                               

              Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL  

                     Ionel – Daniel Adam                                          Carmen – Irina Bora 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 10  voturi “pentru”, 2 ”abțineri”  
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