






































































































































































REGULAMENT 

Anexa nr. 7 
J ,t, ,

,,.--

Ia HCL nr. /'�.J /19.12.2017

de organizare �i funcfionare a "Terenurilor de sport ora�ene�ti" 
din ora�ul Bragadiru, judeful Ilfov 

CAP. I - DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Regulamentul de organizare �i functionare a "Terenurilor de sport ora�ene�ti" din ora�ul 
Bragadiru,judetul Ilfov, denumit in continuare Regulament, cuprinde norme privind organizarea �i 
functionarea "Terenurilor de sport ora�ene�ti" din ora�ul Bragadiru, judetul Ilfov, denumite in continuare 
terenuri de sport (terenul nr.1 cu intrarea prin Parcul de agrement Bragadiru �i terenul nr. 2 cu intrarea 
prin str. Povernei) in baza Legii administratiei pub lice locale nr. 215/2011, republicata, cu modificarile �i 
completarile ulterioare �i Legea educatiei fizice �i a sportului nr. 69/2000, cu modificarile �i completarile 
ulterioare. 

Art. 2. "Terenurile de sport ora�ene�ti" din ora�ul Bragadiru, judetul Ilfov, vor fi administrate de 
catre Primaria ora�ului Bragadiru, judetul llfov. 

Art. 3. Respectarea regulamentului este obligator pentru orice persoana, care vine in contact cu 
functionarea terenului. 

Art. 4. Bunurile "Terenurilor de sport ora�ene�ti" fac parte din domeniul public al ora�ului 
Bragadiru, judetul Ilfov. 

Art. 5. In teren se vor desfa�ura numai activitati cu caracter sportiv. 

Art. 6. Obiectivele functionarii "Terenurilor de sport ora�ene�ti" din ora�ul Bragadiru, judetul 
Ilfov sunt: 

a) organizarea �i desfa�urarea unor activitati sportive, cu drept de participare la activitatile �i
competitiile sportive, organizate de Clubul sportiv ora�enesc Bragadiru �i Asociatiajudeteana de fotbal 
Ilfov, pe ramura de sport, �i de catre unitatile �colare; 

b) in perioadele ramase neacoperite de activitatile mentionate la lit. a) �i b) ale prezentului articol,
"Terenurile de sport ora�ene�ti" din ora�ul Bragadiru, judetul Ilfov, pot functiona pentru deservirea 
cetatenilor, institutiilor publice sau private, conform unui orar prestabilit, precum �i desfa�urarea unor 
competitii sportive �colare de interes local, judetean sau national, conform planificarii, a cerintelor 
ocazionale, ale sportului de masa ( fotbal �i alergare); 

c) disciplinele sportive care se vor organiza sunt, in principal, in urmatoarele ramuri sportive:
fotbal �i alergare ( ateltism). 

CAP. II - ADMINISTRAREA 

Art. 7. Pe durata functionarii "Terenurilor de sport ora�ene�ti" din ora�ul Bragadiru, judetul llfov, 
persoanele responsabile sunt obligate, sa-�i indeplineasca atributiile asumate, in vederea bunei gestiuni �i 
administrari a bunurilor publice ale ora�ului Bragadiru,judetul Ilfov. 

Art. 8. Persoanele responsabile i�i vor exercita drepturile cu buna credinta. 



















ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA ORA�ULUI 
BRAGADIRU 

6. in conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, adoptarea de taxe locale pentru ocuparea
domeniului public, precum si pentru vehicule lente care nu necesita inmatriculare.

7. in situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin
posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, se impune anularea
debitelor respective.

8. creantele fiscale restante aflate tn sold la data de 31 decembrie a anului fiscal 2016 mai
mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate �i
neachitate de debitori.

9. avand in vedere prevederile Legii nr. 351/200 I privind aprobarea planului de amenajare
a teritoriului national Sectiune IV - reteaua Localitati, prevederile art. 455 si art. 463 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificari le si completarile ulterioare si
tinand seama de:

-prevederile art. 38 alin. (2) litera d) din Legea nr. 215/2001 a adrninistratiei publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Consiliul local 
stabileste impozitele si taxele locale (inclusiv stabilirea zonelor de impozitare in 
cadrul localitatii) in conditiile legii, in virtutea atributiilor de dezvoltare 
econornico-sociala si de mediu a orasului; 

-faptul ca, reincadrarea in zone a teritoriului administrativ al orasului este imperios
necesar a se efectua datorita reabilitarii si modernizarii tramei stradale, realizarii 
retelelor edilitare si altor e!emente specifice orasului, aparitia a noi imobi[e 
precum �i a unor strazi noi; 

-faptul ca, una din atributiile principale ale consiliului local este asigurarea unei bune
gestionari a teritoriului admnistrativ, precum si elaborarea si implementarea unor 
strategii de dezvoltare urbanistica pe termen scurt, pe termen mediu si pe termen 
lung; 

Fata de cele expuse mai sus, propun adoptarea Proiectului de Hotarare pentru stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018. 

Impozitele si taxele locale propuse spre aplicare incepand cu data de 1 ianuarie 2018 sunt 
cuprinse in anexele care face parte integranta din Proiectul de hotarare initiat. 

Incepand cu data de I ianuarie 2018, prevederile HCL nr. 153/19.12.2016 isi inceteaza 
aplicabil itatea. 
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RAP ORT 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

Prin Legea nr. 227 /20 I 5 privind Codul fiscal cu modificari le si completarile ulterioare, se 
stabileste cadrul legal privind stabilirea si administrarea impozitelor si taxelor locale, contribuabilii care 
trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe locale, precum si modul de calcul si de plata a acestora; 

Potrivit prevederilor art. 489 si art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, 
consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea si/majorarea impozitelor si taxelor locale in 
cursul anului precedent cu aplicare din data de 1 ianuarie al anului urmator. 

Tinand seama de criteriile economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile 
bugetare locale, se impune modificarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 fata de anul 
fiscal 2016 privind: 
a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz cand acestea se determina pe baza de cota
procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute Iimite minime si maxime;
b) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale cand acestea sunt prevazute in suma fixa, in

limitele prevazute de Codul fiscal prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/
ajusteaza/ actualizeaza in conditiile art. 491 respectiv art.495 lite) din Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
c) adoptarea taxelor Speciale prevazute al art. 484 si instituirea/ stabilirea taxelor locale prevazute la art.
486 din Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

d) stabilirea bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art.
4 72 alin. (2) din Codul fiscal si alte taxe stabilite prin hotarari ale consiliului local;
e) majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal;
f) delimitarea zonelor in intravilanul localitatii;
g) procedura de acordare a facilitatiilor fiscale stabilite de consiliile locale prevazute la art. 456 si art.
464 din Codul fiscal;
h) procedurile de calcul si plata a taxelor locale prevazute la art. 486 din Codul fiscal;

Avand in vedere prevederile art. 489 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal conform 
carora nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in Titlul IX 'Impozite si Taxe Locale' poate fi 
majorat anual cu pana la 50% de catre consiliile locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. 10 
lit. (b) si ( c ), pentru anul fiscal 20 I 7 si tinand seam a de faptul ca, impozitele si taxele locale constituie 
venituri ale bugetului local, iar prin dimensionarea lor se urmareste asigurarea angajarii si acoperirii 
cheltuielilor bugetului local cu respectarea prevederilor legale, pentru anul fiscal 2017, prin Proiectul 
de Hotarare initiat, se propun urmatoarele: 

1. stabilirea impozitelor si taxelor locale prevazute de Legea 227/2015;
2. in baza art. 462 alin 2, art. 467 alin 2 si art. 472 alin 2 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare propunem pentru plata cu anticipatie a impozitului pe 
cladiri, impozitului pe teren , impozitului mijloace transport si mijloace de transport marfa pe intreg 
anul pana ladata de 31 martie, acordarea bonificatiei de 10%. 

3. impozitarea terenurilor libere de constructii si cele agricole situate in intravilanul localitatii se
face in cadrul zonelor A ,B, C si D. 

4. impozitarea terenurilor agricole situate in extravilanul Iocalitatii se face in cadrul zonei A.
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5. in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
precum si prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare, propunem pentru functionarea unor servicii locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, instituirea de taxe speciale. 

6. in conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, propunem adoptarea de taxe locale pentru ocuparea domeniului 
public, precum si pentru vehicule lente pentru care nu necesita inmatriculare. 

7. 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. 

8. creantele fiscale restante aflate 1n sold la data de 31 decembrie a anului fiscal 2016 mai mici
de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate �i neachitate de debitori. 

9. avand in vedere prevederile Legii nr. 351/200 I privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului national Sectiunea IV - reteaua Localitati, prevederile art. 453 si art. 465 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si tinand seama de: 
- prevederile art. 38 alin. 2, litera d) din Legea nr. 215/200 I a administratiei pub lice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, conform carora Consiliul local stabileste impozitele si taxele
locale (inclusiv stabilirea zonelor de impozitare in cadrul localitatii) in conditiile legii, in virtutea
atributiilor de dezvoltare economico-sociala si de mediu a orasului;
- faptul ca, reincadrarea in zone a teritoriului administrativ al orasului este imperios necesar a se
efectua datorita reabilitarii si modernizarii stradale, realizarii retelelor edilitare si altor elemente 
specifice orasului, aparitia a noi imobile precum si a unor strazi noi; 
- faptul ca, una din atributiile principale ale consiliului local este asigurarea unei bune gestionari a
teritoriului admnistrativ, precum si elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare urbanistica
pe tennen scurt, pe termen mediu si pe termen lung;

Propunem spre aprobare Proiectul de Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
taxele locale, alte taxe asimilate acestora si amenzi, in forma prevazuta la Anexa 1- parte integranta a 
acestuia. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, prevederile HCL nr. 100/09.11.2015 isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Temei legal: Legea 227 I 2015 privind Codul fiscal , Legea nr. 273/ 2006 privind Finantele Pub lice 
Locale, Legea nr. 215/ 200 I a administratiei pub lice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

Sef servWiu, 
Moroianu Ililt'mv'Aura 








