
ANEXA nr.5 
 la Hotărârea Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2017 
 
 
 
 

PROCEDURA PRIVIND MODUL DE CALCUL ȘI PLATĂ A TAXELOR INSTITUITE 
IN TEMEIUL 

ART. 486  DIN LEGEA 227/2015  PRIVIND CODUL FISCAL 
 

 
 
 
Art.1 Taxele stabilite în condițiile art. 486  din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal  sunt 
prevăzute în anexa nr.4  a Hotărârii Consilului Local privind stabilirea taxelor şi impozitelor 
locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2017. 

Art.2  Locurile publice pentru care sunt instituite taxele prevăzute la art.1 din prezenta procedură 
sunt pieţele şi alte locuri amenajate şi neamenajate de pe raza administrativă a Municipiului 
Brașov.  

Art.3 Taxele sunt stabilite pentru fiecare metru pătrat de teren ocupat şi pentru fiecare zi 
calendaristică. 
Art.4 Taxele stabilite pentru utilizarea bunurilor din incinta pietelor (halate, bonete, paturi etc.) 
sunt percepute pentru fiecare zi sau noapte după caz.  
Art.5 Taxele pentru libera trecere, sunt stabilite diferit în funcţie de intervalul calendaristic (zi, 
luna, trimestru sau an) şi în funcţie de accesul doar într-o piaţă sau toate pieţele. 
Art.6 Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate sunt stabilite în functie 
de zonă, metru pătrat de teren utilizat şi pe zi de utilizare.  

Art.7 Taxele zilnice pentru utilizarea locurilor publice prin activități de genul lucrari de 
intervențtii la rețelele de utilitățti publice, intervenții îin carosabil, montări de schele, utilaje 
şi/sau instalații pe trotuare sau alte zone aparținând domeniului public sunt stabilite în funcțtie de 
tipul de activitate, metri pătraţi de teren ocupat şi ziua sau zilele calendaristice afectate acestor 
activităţi. 

Art.8 Taxele pentru utilizarea locurilor publice prin accesul pe strazile din Municipiul Braşov 
pentru care sunt stabilite restricţii de circulaţie, faţă de gabaritul autovehicolului sunt stabilite în 
funcţie de masa autovehicolului, perioada de timp de utilizare (anual, lunar, zilnic) şi zona unde 
sunt situate străzile.  

Art.9 Taxele percepute pentru eliberarea diverselor înscrisuri, certificate, adeverinţe sunt 
stabilite în funcţie de numărul de pagini eliberate. 

Art10. Taxele pentru aprobarea tăierii pomilor sau arborilor de pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Brașov, vor reflecta contravaloarea a trei puieţi în funcţie de specia de pom, arbore 
sau arbust tăiat.  



Art.11 Taxa pentru eliberarea adeverinţelor de verificare a imobilelor revendicate şi/sau 
notificate în baza legilor proprietăţii, va fi stabilită pentru fiecare carte funciară şi/sau adresa 
stradală ce urmează a fi verificată.  
Art12 Taxele stabilite în  temeiul art. 486 din Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal vor fi 
percepute anterior utilizării sau solicitării bunului sau serviciului taxabil.  
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