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PROIECT DE HOTARARE 
Privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Brașov pentru anul 

2018 
  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, 
Întrunit în sedinţa din data de_______________ 

 
 
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ......................./............................ ale 
Direcţiei Fiscale Braşov prin care se propune instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a 
municipiului Brașov pentru anul 2018, 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Art. 484 alin. 1) și 2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Pct. 161 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; 

- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțetele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată,  
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1,2,3,4,5,6,7 ale Consiliului Local Braşov. 

 In temeiul art.10, art. 36 alin.( 2), lit. b si alin.(4), lit. c, art. 45 alin.(2), lit. c si art.115, alin.(1), 
lit.b din Legea 215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicată şi actualizată, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1 Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov pentru anul 2018. 
Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, 
valoare care nu include TVA. 
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Art. 2 Regulamentul privind modul de instituire și de utilizare a taxei speciale pentru promovarea 
turistică a municipiului Brașov pentru anul 2018 este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art. 3 Declarația – decont privind sumele încasate reprexentând taxa specială pentru promovarea turistică 
a localității este prevăzută în Anexa nr. 1.1 la prezenta hotărâre.   
 
Art. 4 Anexele 1 și 1.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor publice de interes local ale municipiului Brașov. 
 
Art. 6 Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Atribuţia şi Funcţia publică Numele şi prenumele Data Semnãtura 



               
 

 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 
La HCL nr. ……………………/……….. 

 
 

Regulament privind modul de instituire și de utilizare a taxei special pentru 
promovarea turistică a Municipiului Brașov 

 
 
 Art. 1 Obiectivele urmărite prin instituirea taxei specile pentru promovarea turistică a 
municipiului Brașov sunt: 

- Creșterea numărului de turiști în municipiul Brașov; 
- Creșterea duratei de ședere a turiștilor în municipiul Brașov; 
- Creșterea veniturilor obținute din turism în municipiul Brașov; 
- Introducerea municipiul Brașov pe harta destinațiilor de tip city break a UE. 

 
Art. 2 Acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1: 

- Marketingul destinației turistice Brașov la nivel național, internațional și în mediul online; 
- Susținerea de evenimente care pot genera creșterea numărului de turiști în municipiul Brașov; 
- Crearea și comunicarea brandului turistic al municipiului Brașov; 
- Organizarea și/sau participarea la târguri și conferințe de profil interne și internaționale pentru a 

promova turismul brașovean; 
- Realizarea de campanii publicitare comune cu companii aeriene, agenți touroperatori, organizatori 

de evenimente și reprezentanți de destinații turistice echivalente, în vederea promovării destinației 
turistice Brașov; 

- Atragerea și dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene, granturi EEA și alte surse de 
finanțare, în vederea promovării destinației turistice Brașov; 

- Realizarea de info trip-uri pentru touroperatori, reprezentanți media și alți vectori de comunicare 
în vederea promovării destinației turistice Brașov; 

- Promovarea atracțiilor, evenimentelor și obiectivelor turistice ale municipiului Brașov prin 
intermediul centrelor de informare turistică, mediul online și social media. 
 
Art.3 Cuantumul taxei 

crt. 

1. Iniţiator  
Primarul Municipiului Braşov 

GEORGE SCRIPCARU   

2. Vizat 
Viceprimar MIHAI COSTEL   

3. Vizat 
Director Executiv Direcţia Fiscală 

Ec. MARIAN MIHĂIȚĂ 
VOINESCU 

  

4. 
Întocmit  

Șef Serviciu Juridic 
 Direcţia Fiscală 

Jr. SORIN DANIEL PUIA 
 

  



(1) Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov se calculează prin aplicarea cotei de 
1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. 
 
(2) Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov se încasează de către unitatea de 
cazare, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate. 
 
 Art. 4 Decontarea contravalorii taxei 
(1) Unitatea de cazare are obligația de a vărsa taxa colectată la bugelul local al municipiului/localității în 
raza căreia este situată aceasta până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat 
această taxă. 
 
(2) Unitatea de cazare are obligația de a depune lunar declarație decont la Direcția Fiscală Brașov până la 
data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. Formularul declarației este prevăzut 
în Anexa nr. 1.1 la prezentul Regulament. 
 
(3) Sumele încasate cu titlu de taxă specială vor fi evidențiate într-un cont distinct. 
 
(4) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceași destinație. 
 
(5) Prin unitate de cazare se înțelege: hotel, hotel – apartament, motel și pensiune turistică. 
 

Art. 5 Contravenții 
 
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, contravențională 
sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  
 
(2) Constituie contravenție urtmătoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie 
considerate, potrivit legii infracțiuni: 
 a) depunerea peste termen a declarațiilor – decont 
 b) nedepunerea declarațiilor – decont 
 
(3) Contravenția prevăzută la alin.(2) lit. a) se sanționează cu amnedă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la 
alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 
 
(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se 
majorează cu 300%. 
 
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și persoane împuternicite 
din cadrul autorității administrației publice locale. 


