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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
4) art. 87 alin. 3, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 139 alin. 3 lit. 

c) din din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  
5) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 

30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
ultimele modificări aduse prin Legea nr. 286/2020 și completări aduse prin OUG nr. 
114/2018; 

6) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu ultimele modificări și completări aduse prin Legea nr. 
296/2020, coroborate cu dispozițiile HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Norme cu ultimele 
modificări și completări aduse prin HG nr. 864/2020; 

7) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu ultimele modificări și completări aduse prin Legea nr. 132/2020; 

8) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu ultimele 
completări aduse prin OUG nr. 153/2020; 

9) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu ultimele modificări și completări aduse 
prin Legea nr. 54/2017; 

10) art. 19 și art. 20 alin. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat 
de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu ultimele 
modificări și completări aduse prin Legea nr. 10/2020; 

11) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 
257/2015; 

12) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
ultimele modificări și completări aduse prin OUG nr. 68/2020; 

13) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. c) și j), art. 9, art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. 
(2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
ultimele modificări și completări aduse prin art. II din OUG nr. 172/2020; 

14) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată , cu ultimele 
modificări și completări aduse prin art. III pct. 1 și 2 din OUG nr. 172/2020;  

15) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006, cu ultimele completări aduse prin art. I din Legea nr. 191/2020; 
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16) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicată, cu ultimele modificări și completări aduse prin art. I din OUG nr. 
172/2020; 

17) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
ultimele modificări și completări aduse prin Legea nr. 192/2020; 

18) art. 6 alin. 2 și art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare aduse prin Legea nr. 57/2015;  

19) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 39/2002;  

20) art. 12 și art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

21) Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul nr. 37/2020 emis de ministrul agriculturii 
şi dezvoltării rurale, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,  ministrul 
afacerilor interne, ministrul finanţelor publice, preşedintele Institutului Naţional de Statistică, 
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

22) Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările ulterioare aduse prin 
OUG nr. 57/2019 coroborat cu Legea nr. 190/2019; 

23) art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 144/2016; 

24) art. 23 alin. 1-3 din Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, 
înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor, cu ultimele modificări și completări aduse prin Ordinul nr. 120/2020; 

25) art. 7 alin. 1 ind. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii – Republicată, cu ultimele modificările aduse prin Legea nr. 
171/2020; 
  
Luând în considerare: 

1) HCL nr. 52/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și 
a taxelor speciale, pe anul 2021. 

2) Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se 
pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de 
interes local, pentru care se propun taxele speciale respective, anexa A1 din Tabloul 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 
speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de 
către Consiliul Local al comunei Brădești, anexă care face parte integrantă din HCL nr. 
52/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 
2021. 

3) Procedura de înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primarului 
comunei Brădești, parte integrantă din anexa A1 din Tabloul cuprinzând cotele, valorile  
impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se 
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei 
Brădești, anexa care face parte integrantă din HCL nr. 52/2020 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. 

4) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
19/2005 coroborat cu HCL nr. 4/2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al 
Planului Urbanistic General al comunei Brădești; 

5) HCL nr. 7/2018 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de 
producător agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, 
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6) HCL nr. 37/2018 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț și 
servicii de piață, inclusiv cele de alimentație publică, pe raza Comunei Brădești ; 

7) HCL nr. 2/2019 privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de 
pe raza Comunei Brădești; 

8) HCL nr. 22/2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
fiscal 2021 și actualizarea cu rata inflației a limitelor amenzilor prevăzute de art. 493 alin. 
(3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicându-se indexarea cu rata 
inflației de 3,8 % a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, respectiv actualizarea cu rata inflației 
de 3,8% a limitelor amenzilor prevăzute de art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cum rezultă din Comunicatul 
Ministerului Finanțelor Publice din data de 16.01.2020 afișat pe site-ul oficial 
www.mfinante.ro, prin care inștiințează consiliile locale că pentru indexarea impozitelor și 
taxelor locale aferente anului 2021, va fi utilizat rata inflației pentru anul fiscal 2019, care 
este de 3,8 %, cum rezultă și din Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 al Inst ituției 
Naționale de Statistică;  

9) HCL nr. 58/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele 
componente ale comunei Brădești, județul Harghita; 

10) HCL nr. 28/2016 privind delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora 
atât în intravilanul cât și în extravilanul comunei Brădești, în vederea determinării 
impozitelor și taxelor locale, prin care au fost stabilite zonele la nivelul comunei Brădești , 
respectiv pe fiecare dintre localitățile de  

 rangul IV zona A - sate reședință de comună – sat Brădești; 
 rangul V zona A – sate componente ale comunelor– sat Târnovița; 

ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, 
referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la 
nivelul COMUNEI BRĂDEȘTI este următoarea: 

a) rangul IV zona A - sate reședință de comună – sat Brădești; 
b) rangul V zona A – sate componente ale comunelor– sat Târnovița; 

 
Luând act de:  
a) Referatul de aprobare nr. 5/2021 al proiectului de hotărâre, întocmit de primarul 

comunei BRĂDEŞTI; 
b) raportul compartimentului de resort, respectiv al Biroului financiar, contabilitate 

și urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Brădești,  înregistrat 
sub nr. 4221/12.01.2021;  

c) avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului Local ai comunei 
Brădești, respectiv Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-
financiare, de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniulu i 
public, protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea 
civilă; Avizul favorabil al Comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sănătate, 
sociale, sportive şi de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului; Avizul 
favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi liniştii 
publice; Avizul favorabil al Comisiei pentru servicii publice, comerţ, turism şi agricultură, 

- luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 
bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de 
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 
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- ținând cont de Procesul verbal de afişare nr. 3403/12.11.2020 al proiectului de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 
2021, întomit cu respectarea art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind modificarea și completarea HCL NR. 52/2020 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021, conform Procesului-verbal de 
afișare nr. 19/05.01.2021, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 2/2021 în 
Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte 
normative și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  

 
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. 3 lit. c) coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din 

OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 
Consiliul Local al comunei BRĂDEȘTI, în ședința ordinară din data de 

29.01.2021, adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE 

 
Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brădești nr. 52/2020 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 , SE MODIFICĂ, 
după cum urmează: 

I. Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice (Legea 227/2015, art. 458, alin. (1), lit. a), b) și c )  

Art. 3. din HCL nr. 52/2020 se modifică astfel:  
Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, se stabileşte la 0.2 % asupra valorii clădirii calculată conform art. 458 
alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 
296/2020, valoare care poate fi: 

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. 

b) Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 
ani anteriori anului de referință; 

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. 
 

Art. 4. din HCL nr. 52/2020 se modifică astfel: 
Pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice, în cazul în care 

valoarea clădirii nu poate fi calculată conform unui raport de evaluare, conform valorii finale 
a lucrărilor de construcții sau conform valorii din actul de transfer al dreptului de 
proprietate, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii 
impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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Art. II. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brădești nr. 52/2020 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021, SE 
COMPLETEAZĂ, după cum urmează: 

II. Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă  aflate în proprietatea 
persoanelor fizice (Legea 227/2015, art.459, alin.(1), (2) și (3) 
         (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea: 

a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial 
conform art. 457 din Legea nr. 227/2015; 

                    b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, 
indicată prin declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să 
nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin 
aplicarea cotei stabilite conform art.458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, 
fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 al in. 
(1).  

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

      (3) În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal 
suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 
457.  

 
Art. III.(1) Capitoulul II – referitoare la IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI - 
din Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, 
de către Consiliul Local al comunei Brădești, Anexă la HCL nr. 52/2020, se înlocuiește cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. IV. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Brădești, prin aparatul de specialitate al său.  
Art. V. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Brădești și Prefectului județului 
Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate  și se aduce la cunoștință publică 
prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet al 
instituției publice: www.fenyedkozseg.ro. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 29.01.2021, cu 

respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu 
un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 

consilieri locali. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CSERGŐ DÉNES 

 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta    
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL al Comunei Brădești 
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRĂDEȘTI NR. 69/2019 
Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 29.01.2021  
2 Comunicarea către primarul comunei1+5) /2021  
3 Comunicarea către prefectul județului1+3) /2021  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) /2021  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….  
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) /2021  

Extrase din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 197 alin. (1): „Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 

administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv 
emiterii..”; 

2) art. 198 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ se 
face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”; 

3) art. 198 alin. (1): „Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică.” 

4) art. 199 alin. (2): ” Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 

5) art. 197 alin. (2): ”Hotărârile consiliului local se comunică primarului.” 
6) art. 197 alin. (4): „Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, 

prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale..” 
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