ANEXA nr.6

la Hotărârea Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021

CAPITOUL IX - ALTE TAXE LOCALE
ART. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
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TAXE PENTRU FOLOSIREA (OCUPAREA TEMPORARĂ) A LOCURILOR PUBLICE
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor
Locaţia/ Piaţă
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2021
publice
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Hala Star
5 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Star
4 lei/mp/ zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Astra
4,5 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate Astra
8 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Dacia
4 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate Dacia
8 lei/mp/zi
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Tractorul
3,5 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate
8 lei/mp/zi
Tractorul
pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă
Piaţa Bartolomeu
3 lei/mp/zi
pentru vânzare de produse alimentare
Hala Brânzeturi-Lactate
6 lei/mp/zi
Bartolomeu
pentru vânzarea de alte produse și prestări de servicii Piaţa De Miercuri
2 lei/mp/zi
pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii Talcioc Bartolomeu
2 lei/mp/zi
taxa acces turism
Talcioc Bartolomeu
5 lei / zi / intrare
taxa acces utilitară
Talcioc Bartolomeu
10 lei / zi / intrare
închiriere cântar(balanta mecanica)
toate pieţele
5 lei/ zi
închiriere cântar electronic
toate pieţele
7 lei/zi
închiriere vitrină frigorifică
toate pietele
35 lei/ zi
închiriere halat alb + bonetă pânză
toate pieţele
3 lei/ zi
Taxă permis cărăuşie
perioada de valabilitate – o zi
toate pieţele
5 lei/zi
perioada de valabilitate – o săptămână
toate pieţele
30 lei/săptămână
perioada de valabilitate – o lună
toate pieţele
60 lei/lună
Închiriere pat în dormitorul producători agricoli

22
23
24
25
26

sezon cald
sezon rece
sezon cald
sezon rece
depozitare marfă (langa taraba)

Piaţa Astra
Piaţa Astra
Piaţa Tractorul
Piaţa Tractorul

27

depozitare în spaţii special amenajate

Pieţele care deţin spaţii cu
această destinaţie
toate pieţele
toate pieţele

28 taxa spaţii frigorifice
29 taxa depozitare în locuri special amenajate
30 taxa locuri de vânzare temporare pt activităţi sezoniere
art. 29 si 30 alin.2 (brazi, pepeni, mărţisoare, etc)
31 taxa eliberare copii cf. original documente
32 taxa eliberare autorizaţie
33 taxa eliberare duplicat autorizaţie
34 ocuparea platourilor de depozitare a mărfurilor prin
HCL nr. 595/2013
35 taxă WC Public
36 taxă WC Public
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
2

taxa WC pieţe publice
taxa abonament WC pieţe publice
taxa închiriere cort tip Star
taxa închiriere cort tip piata volantă
Taxa automate/agregate dozatoare de lapte,
înghetata sau alte dozatoare ce necesita operator
taxa automat cafea
taxa agregat mare
taxa agregat mic
taxa automat cafea
taxa agregat mare
taxa agregat mic
taxa automat cafea
taxa agregat mare
taxa agregat mic

toate pieţele

toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele

12 lei pat/noapte
17 lei pat/noapte
12 lei pat/noapte
17 lei pat/noapte
1/3 din val. taxei de ocupare aferenta
locului de vanzare
1,5 lei/mp/ zi
4 lei/ compartiment/ zi
15 lei/boxa/ zi
dublu tarifului stabilit pentru piaţa
respectivă / mp
5 lei/pagina
70 lei /autorizatie
1/2 din valoarea de eliberare
1/3 din valoarea taxei de ocupare

Agrement Tâmpa

2 lei / intrare

Piaţa Sfatului

2 lei / intrare

toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
Locaţia/Piata
Piata Astra
Piata Astra
Piata Astra
Piata Dacia
Piata Dacia
Piata Dacia
Piata Tractorul
Piata Tractorul
Piata Tractorul

1 leu/intrare
31 lei/lună
5 lei/zi/loc vânzare
10 lei/zi/cort
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2020
6 lei/zi
21 lei/zi
16 lei/zi
6 lei/zi
19 lei/zi
15 lei/zi
5 lei/zi
17 lei/zi
14 lei/zi

50
51
52
53
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

taxa automat cafea
taxa agregat mare
taxa agregat mic
taxa automat cafea
taxa agregat mare
taxa agregat mic
taxa automat cafea
Taxa liberă trecere piaţă
pentru o zi / piaţă
pentru o zi / toate pieţele
lunar / piaţă
lunar / toate pieţele
trimestrial/ piaţă
trimestrial / toate pieţele
anual / piaţă
anual / toate pieţele
pentru acces pe timp de noapte (LT)
taxa eliberare duplicat permis libera trecere
Taxa etichete produs – producatori agricoli cf. art.
14 alin. (3) Legea 145/2014
Etichete produs (set 4 buc. mari)
Etichete produs (set 6 buc. mici)

Piata Star
Piata Star
Piata Star
Piata Bartolomeu
Piata Bartolomeu
Piata Bartolomeu
Piata De Miercuri
Locaţia / Piaţă
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pieţele
toate pietele
Locatia / Piata

7 lei/zi
23 lei/zi
17 lei/zi
5 lei/zi
17 lei/zi
14 lei/zi
5 lei/zi
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2021
5 lei
8 lei
35 lei
60 lei
80 lei
120 lei
200 lei
300 lei
Dublu faţă de nivelul taxei LT de zi
35 lei/permis
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2021

toate pietele
toate pietele

1 leu/set
1 leu/set

Taxa pentru folosirea (ocuparea temporară) a locurilor publice

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a
locurilor publice
I.

1.
3

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021
Valoarea taxei, lei/ zi

Locuri publice neamenajate:
pentru vânzare de cărţi, ziare, reviste şi alte produse

1,2 lei/ m.p./ zi
(exclus Piața Sfatului)

2.

parcuri de distracţie ( maşinuţe, circ, etc.)
manifestări social-culturale ( concerte, târguri, etc.)

3.

terase sau grădini de vară
terase în zona istorică exceptând str. Republicii

3.1.

4.

Abonament de la 1 la 5 luni, cu plata anticipat pe toată perioada
Abonament între 6 și 11 luni, cu plata anticipat pe toată perioada
Abonament pentru 12 luni, cu plata anticipat pe toată perioada

alte activităţi comerciale

II. Locuri publice în Piața Sfatului - Brașov
1.

Evenimente, manifestări și alte activități organizate de Primăria Brașov

3.

Evenimente, manifestări și orice alte activități organizate fără participarea Primăriei Brașov

*Zona A: 3,0 lei/ m.p./ zi
(exclus Piața Sfatului)
*Zona B: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona C: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona D: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona A: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona B: 2,4 lei/ m.p./ zi
*Zona C: 1,2 lei/ m.p./ zi
*Zona D: 1,2 lei/ m.p./ zi

2,4 lei /m.p./zi
2,0 lei /m.p./zi
1,6 lei /m.p./zi
*Zona A: 6 lei/ m.p./ zi
(exclus Piața Sfatului)
*Zona B: 4,8 lei/ m.p./ zi
*Zona C: 3,6 lei/ m.p./ zi
*Zona D: 2,4 lei/ m.p./ zi
3,0 lei/ m.p./ zi

a) Fără scop comercial

3,0 lei/m.p./zi

b) Cu scop comercial

25 lei/m.p./zi

III. Locuri publice în Staţiunea Poiana Braşov în perioada 15.03.2020-15.12.2020
1.

2.

4

În cazul agenţilor care desfăşoară activităţi economice
a) terase de alimentaţie publică

1,2 lei/ m.p./ zi

b) alte activităţi economice

3,0 lei/ m.p./ zi

În cazul agenţilor care nu desfăşoară activităţi economice *

1 leu/ m.p./ zi

* Notă : În baza HCL 303/2011 în cazul în care agenţii economici din Poiana Braşov declară că nu desfăşoară activităţi economice şi în fapt se constată că
desfăşoară activităţi economice, taxa ce va fi percepută va fi în cuantum de 6 lei/m.p./zi pentru activităţi economice şi 2,4 lei/m.p./zi pentru terase de alimentaţie
publică. Taxele de ocupare temporară a locurilor publice astfel stabilite vor fi calculate începând cu 15 Martie până la data constatării.

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Denumirea taxei
I
II

Pentru depozitare materiale
Pentru realizarea unor lucrări
Lucrări de intervenţie de urgenţă la avariile
reţelelor de utilitate publică
1. Intervenţii executate în trotuare sau zone verzi
A. 2. Intervenţii executate în carosabil, cu întreruperea
parţială a circulaţiei
3. Intervenţii executate în carosabil, cu întreruperea totală a circulaţiei
Lucrări de săpătură pentru pozarea reţelelor tehnico-edilitare
1. Lucrări autorizate ce se execută în trotuare sau zone verzi
B. 2. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil, cu întreruperea parţială a
circulaţiei
3. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil, cu întreruperea totală a
circulaţiei
Montarea unor schele, utilaje şi instalaţii pentru realizarea unor lucrări
1. Utilizarea parţială a trotuarelor
2. Utilizarea totală a trotuarelor cu asigurarea
circulaţiei prin tunel de protecţie
C. 3. Utilizarea parţială a carosabilului fără oprirea circulaţiei
4. Utilizarea carosabilului cu oprirea parţială a circulaţiei
5. Utilizarea terenurilor virane şi zone verzi
6. Pentru lucrările:
5

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL
FISCAL 2021
Valoarea taxei, lei/ zi
1,2 lei/ m.p./ zi
x
2,4 lei/ m.p./ zi
3,6 lei/ m.p./ zi
6 lei/ m.p./ zi
x
3,6 lei/ m.p./ zi
7,2 lei/ m.p./ zi
10,8 lei/ m.p./ zi
x
1,2 lei/ m.p./ zi
2,4 lei/ m.p./ zi
3,6 lei/ m.p./ zi
7,2 lei/ m.p./ zi
1,2 lei/ m.p./ zi
sunt scutite de plata taxei

• intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate
publică (apa, canal, gaz, electrice) efectuate de către agenții economici în
termen de maxim 48 ore;
• reabilitarea reţelelor de utilitate publică (apa, canal, gaz, electrice)
efectuate de către agenții economici în termen de maxim 15 zile.

ALTE TAXE LOCALE
Denumire taxă

1
2
3
4

taxă pentru eliberarea atestatului de administrator de condominii – persoane fizice
taxă pentru autorizarea administratorilor de condominii – persoane juridice
taxă de eliberare a unor documente de urbanism (PUZ, PUG) pe suport electronic
(CD ;DVD)
taxă pentru eliberarea adeverinţelor de verificare a imobilelor revendicate şi/sau
notificate în baza legilor proprietăţii
- taxa de urgenţă
- taxă persoană fizică
- taxă persoană juridică

5

6

taxa pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia autovehiculelor pe
străzile municipiului Braşov :
- anual, program de noapte, sub 3,5 tone
- anual, program de noapte, peste 3,5 tone
- anual, program de zi, sub 3,5 tone
- anual, program de zi, peste 3,5 tone
- lunar, program de noapte, sub 3,5 tone
- lunar, program de noapte, peste 3,5 tone
- lunar, program de zi, sub 3,5 tone
- lunar, program de zi, peste 3,5 tone
- zilnice, sub 3,5 tone

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021
Valoarea taxei
250 lei
300 lei
0,00025 lei/m.p. teren studiat

100 lei / nr.top şi/sau nr. cadastral din
Cartea Funciară
20 lei / nr.top şi/sau nr. cadastral din Cartea
Funciară
50 lei / nr.top şi/sau nr. cadastral din Cartea
Funciară

1.800,00 lei
3.600,00 lei
2.700,00 lei
5.400,00 lei
240,00 lei
450,00 lei
360,00 lei
680,00 lei
15,00 lei

6
7

8
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- zilnice, peste 3,5 tone
- pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 5 tone,
până la 10 tone
- pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone,
până la 16 tone
- pentru drumul Braşov – Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov tariful se
majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone
- pentru celelalte străzi din municipiul Braşov pe care sunt prevăzute interdicţii de
circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj) tariful se majorează pentru fiecare tonă în
plus peste 26 tone.
- pentru mijloacele auto care transportă produse alimentare perisabile şi posedă
autorizaţii sanitar veterinare tarifele se reduc cu 50%
- pentru autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de prestări
servicii cu administraţia locală tarifele se reduc cu 50%
- pentru perioade mai mici de un an se vor percepe tarife fragmentate din tariful anual,
dar nu mai puţin de 3 luni
Taxă eliberare aviz solicitat prin Cerificatul de Urbanism
Taxă aprobare tăierii unui pom de pe domeniul public sau privat al municipiului, este
condiţionată de achitarea contravalorii a 3 puieţi, la următorele preţuri:
- pentru un puiet de arbore foios
- pentru un puiet de arbore răşinos
În cazul în care cererea de tăiere se referă la arbori ornamentali decorative, se achită:
- pentru un puiet foios ornamental
- pentru un puiet răşinos ornamental
- pentru un puiet arbust foios
- pentru un puiet arbust răşinos
- pentru un fir de gard viu
- pentru fiecare arbore aprobat pentru tăiere în Poiana Braşov
Taxa pentru eliberarea fotocopiilor după documentele existente în arhiva instituţiei, sau
care nu au fost încă predate la arhivă:
- pagină format A 4
- pagină format A 3
- pagină format A 2
- pagină format A 1
pagină format A 0
Pentru documentele ce poartă viza “conform cu originalul”, astfel:

30,00 lei
30,00 lei/zi
150,00 lei/zi
20,00 lei/zi
20,00 lei/zi

30,00 lei/aviz

35,00 lei
60,00 lei
50,00 lei
75,00 lei
20,00 lei
30,00 lei
3,00 lei
200,00 lei

1,00 lei
2,00 lei
4,00 lei
8,00 lei
16,00 lei

9
10

- pagină format A 4
- pagină format A 3
- pagină format A 2
- pagină format A 1
- pagină format A 0
Taxa pentru eliberarea fotocopiilor solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public:
Taxa pentru eliberarea de seturi de date (harta de bază a Municipiului Braşov) în format
hârtie şi format electronic
- plan pe format hârtie (format A3), scara 1:1500
- plan în format electronic (format A3), scara 1:1500

-

artere (cost plan)
artere şi elemente de siguranţa circulaţiei
artere, elemente de siguranţa circulaţiei şi schipare edilitară

DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV
Ec. Marian Mihăiță Voinescu
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2,50 lei
5,00 lei
10,00 lei
20,00 lei
40,00 lei
1 leu/fiecare pagina A4

15,00 lei
30,00 lei
Cost plan/km
Cost plan întreg mun.
Braşov
12,00 lei
4.440,00 lei
36,00 lei
13.320,00 lei
61,00 lei
22.570,00 lei

