
1/3 

ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  FISCALĂ 
Str. Dorobanţilor nr. 4, Braşov  500009   Tel :  +40-268-474440, Fax : +40-268-410540 

                          dirfiscala@brasovcity.ro www.brasovcity.ro 
            SERVICIUL JURIDIC  

                                    Ind.: E 
             Nr.ieşire:                              Data ieşirii:  
 
            
             Repartizat pentru avizare la Comisia de                                 Secretarul Municipiului Braşov 
             Specialitate a Consiliului Local Braşov                                      MARIA ANDA ZAMORA 
             ______________________________ 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Brașov pentru anul 

2018 
 
 
 

A. EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, Primăria Municipiului Brașov poate adopta taxe speciale. 

Cuantumul taxei se stabilește în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice și juridice, Primăria Municipiului Brașov aprobă taxe speciale.  

Cuantumul acestora se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral 
pentru acoperirea chesltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și 
pentru finațarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. 

În conformitate cu pct. 161 lit. b) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fisca, cu modificările și completările ulterioare, în 
vederea asigurării resurselor finaciare pentru promovarea turistică, Primăria municipiului Brașov poate 
institui taxe speciale pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activități 
turistice. 

Față de cele de mai sus supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Local Brașov 
alăturatul proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a 
municipiului Brașov pentru anul 2018. 
 
  

B. RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare:  

„ (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și 
juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene și Consiliul Local 
al Municipiului Brașov, după caz, pot adopta taxe speciale. 

(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul Local al Municipiului Brașov, după 
caz, pot adopta taxe special pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc 
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în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006privind finațele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare.“ 

Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare: 

„Pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și 
juridice, consiliile locale, județene și consiliul Municipiului Brașov, după caz, aprobă taxe speciale.  

Cuntumul taxelor special se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor effectuate pentru înființarea serviciilor publice locale precum li 
pentru finațarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servcicii.  

Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și 
condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice 
de interes local, pentru care se propun taxele respective. “ 

În conformitate cu pct. 161 lit. b) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare „în 
vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, consiliile locale, județene și 
Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot institui taxe speciele, ca de exemplu: pentru 
cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activități turistice, stabilite prin hotărâre a 
consiliului local, în limitele și condițiile legii. “ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nr 
crt. Atribuţia şi Funcţia publică Numele şi prenumele Data Semnãtura 

1. Aprobat 
Primar 

GEORGE SCRIPCARU   

2. Vizat 
Viceprimar MIHAI COSTEL 

  

3. Vizat Director Direcţia 
Economică MARILENA TUDORACHE 

  

4. 
Vizat 

Director Executiv  
Direcţia Fiscală 

Ec. MARIAN MIHĂIȚĂ 
VOINESCU 

  

5. 
Întocmit 

Sef Serviciu Juridic 
 Direcţia Fiscală 

Jr. SORIN DANIEL PUIA 
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