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PROJECT DE HOT AR ARE 
privind aprobarea nivelurilor �entru v�loril� im�oz�bile, impozitelor

�i taxelor locale, taxele speciale �1 amenzde aphcabde m anul fiscal 2019, 
in ora�ul Bragadiru judetul Ilfov 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1) art. 56, art. 120 alin. (I), art. 121 alin. ( 1) �i (2) �i art. 139 alin. (2) din Constitutia

Romaniei, republicata; . .  
2) articolul 4 �i articolul 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonom1e1 locale, adoptata

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

ulterioare; 
4) art. 20 �i 28 din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) �i alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administratiei

pub lice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
6) art. 5 alin. (1) lit. a) �i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 �i

art. 76 1 alin. (2) �i (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (I ) lit. h), precum �i pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modiftcarile �i completarile ulterioare; 

8) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 

9) Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificarile �i completarile ulterioare; 

10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
11) art.219 din Legea 207/:2015 cu privire la codul de procedura fiscala;
12) Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modiftcari �i

completari prin Legea nr. 98/2009, cu modiftcarile �i completarile ulterioare; 
13) art. 19 �i art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea �i

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public �i privat de interes local, 
aprobata cu modificari �i completari prin Legea nr. 3/2003, cu modificarile ulterioare; 

14) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor �i
protectia persoanelor, republicata, cu completarile ulterioare; 

15) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481 /2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile
�i completarile ulterioare; 

16) art. I alin. (4) lit. I), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) �i art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilitati pub lice nr. 51 /2006, republicata, cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 

17) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (I) lit. b) �i c), alin. (3), alin. (5) �i alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localitatilor nr. IO 1/2006, republicata; 

18) art. 10 lit. g) �i art. 34 alin. (2) �i (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006; 
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19) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apa $i de canalizare nr. 241/2006,
republicata; 

20) art. 5 din Legea cadastrului $i publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare; 

21) art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor $i
serviciilor de piata, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

22) art. 2 $i 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 privind 1nfiintarea, organizarea $i
functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru $i agricultura, aprobata cu modificari $i 
completari prin Legea nr. 39/2002; 

23) art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane $i
rurale, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 515/2002; 

24) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii $i dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii 
regionale $i administratiei publice, ministrului finantelor publice $i pre$edintelui Institutul National 
de Statistica nr.734/480/1003/3727/2015; 

luand act de: 

I) Expunerea de motive a d-lui Cimpoeru Vasile - primarul ora�ului Bragadiru, in calitate de
initiator;

2) Raportul de specialitate al Serviciului lmpozite si Taxe Locale prin care se propune
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele $i taxele locale �i alte taxe
asimilate acestora, precum $i pentru amenzile aplicabile 1n anul fiscal 2019;

3) raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism din cadrul Consiliului
Local al orasului Bragadiru, judetul Ilfov;

4) raportul Comisiei de specialitate juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local al
orasului Bragadiru, judetul Ilfov;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. ( 1) $i alin. (2) lit. c) $i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile $i completarile 
ulterioare Consiliul Local al Orasului Bragadiru, judetul Ilfov, adopta prezenta: 

HOTAIURE 

Art.1.(1) lmpozitele $i taxele locale, precum $i taxele speciale, pe anul 2019, se stabilesc 
potrivit prezentei hotarari si sunt prevazute in Anexa nr.l.

(2) Tabloul cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor $i taxelor
locale, taxele speciale $i amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de 
catre Consiliul Local al Orasului Bragadiru, judetul llfov, sunt prevazute 1n anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. (1) lmpozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si taxa pe mijloacele de transport 
sunt creante fiscale anuale, care se platesc in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie 
inclusiv, 

(2) Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(l), contribuabilii datoreaza penalitati
de intarziere stabilite potrivit reglementarilor legate in vigoare. 
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Art.3. Bonificatiile prevazute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) art. 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilesc la 10,00 %. 

472 alin. (2) din 

Art.4. In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin 
posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, se anuleaza debitele respective. 

Art.5. Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea creantelor 
restante si accesoriile aferente acestora, in sume mai mici de 40 lei, pentru pozitiile de rol care au 
restante si sunt mai vechi de 01.01.2019, conform Codului de procedura fiscala, pe fiecare sursa in 
parte. 

Art.6. Se anuleaza suprasolvirile mai vechi de 5 ani de la data de I ianuarie a anului urmator 
celui in care a luat nastere dreptul la restituire, in conformitate cu art.219 din Legea 207/2015 cu 
privire la codul de procedura fiscala. 

Art.7. Lista cuprinzand zonele in cadrul localitatii pentru determinarea valorii impozabile a 
cladirilor, a impozitului pe teren in intravilan, este prevazuta in aoexa or. 2.

Art.8. Se aproba "Regulamentul privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in 
orasul Bragadiru, judetul Ilfov", conform Aoexei or. 3.

Art.9. Se aproba "Regulamentul privind procedurile de rezervare 'foe parcare' si de instituire 
a taxei locale pentru folosirea locurilor de parcare in orasul Bragadiru, judetul llfov", conform 
Aoexei or. 4. 

Art.IO. Se stabilesc facilitatile fiscale la plata impozitului pentru cota parte detinuta din 
imobilul compus din cladire �i teren situat la adresa de domiciliu, acordate de catre Consiliul Local al 
orasului Bragadiru, in temeiul art. 456 alin.2 si art.464 alin.2 din Legea 227/2015, 'in cazul 
persoanelor prevazute 'in Legea recuno$tintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 
$i pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Bra$OV din 4 noiembrie 1987, Legea nr. 
341/2004, cu modificarile $i completarile ulterioare, conform aoexei or. 5.

Art.11. Se aproba "Regulamentul privind stabilirea �i incadrarea imobilelor in categoria 
cladiri/terenuri, neingrijite, situate situate pe raza administrativ teritoriala a orasului Bragadiru, 
judetul Ilfov", conform Aoexei or. 6.

Art.12. Se aproba "Regulamentul de organizare si functionare a terenurilor de sport orasenesti 
din orasul Bragadirujudetul llfov", conform Aoexei or. 7. 

Art.13. Lista cuprinzand actele normative prin care se instituie impozitele si taxele locale, 
inclusiv hotararile Consiliului Local al orasului Bragadiru judetul Ilfov, prin care s-au stabilit 
impozitele si taxele locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in 
Aoexa or. 8 .  

Art.14. Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al orasului 
Bragadiru judetul llfov in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori 
anului fiscal curent, este prevazuta in Aoexa or. 9.
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Art.15. Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.16. Incepand cu data de O 1.01.2019 isi inceteaza aplicabil itatea prevederile Hotararii
Consiliului Local nr. 145/19.12.2017.

Art.17. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului Ora�ului Bragadiru 1n
termenul prevazut de lege, primarului Ora�ului Bragadiru �i prefectului judetului llfov �i se aduce la 
cuno�tinta publica prin afi�area la Primarie, 1n spatiul accesibil publicului, precum �i pe pagina de 
internet wwwprimariabragadiru.ro/. 

PRIMAR, 
CIMPOERU ASILE 

ORASUL BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV 
NR. ___ / _______ 2018 

VIZAT DE LEGALITATE, 
Secretar, 

IONITA
�

ONICA 


















































































































































































