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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV 
Str. Brazilor nr.1, Braşov  500313, Telefon / Fax : 0268337787 

E-mail: gradinazoobv@yahoo.com 
 

                                                                                                      
 Nr.  

 
                                                            
 
 

RAPORTUL DE SPECIALITATE                                                                                                                              
LA  PROIECTUL  DE  HOTÃRÂRE AL CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii  
aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2023 

 

Grădina Zoologică Brașov, serviciu public în subordinea Consiliul Local este finanțată 
din venituri proprii și subvenții de la bugetul local.  

Prin H.C.L. nr. 723/17.12.2021, completată cu H.C.L. 356/19.05.2022 Consiliul Local 
Braşov a aprobat cuantumul veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov, pentru anul 
2022.  

Pentru anul 2023, cuantumul veniturilor proprii, respectiv taxele de vizitare pentru 
Grădina Zoologică Braşov, se mențin la nivelul anului 2022 astfel:  preţ bilete pentru copii (2-18 
ani), elevi, studenţi, persoane peste 65 ani 10 lei; preţ bilete pentru adulți individual 20 lei; 
grupuri organizate  copii 7 lei; 1 organizator grup gratuit si grupuri organizate – adulți 17 lei; 
taxa abonament adult 250 lei (intrare gratuită a unui copil inclusă (2-14 ani), pentru fiecare copil 
în plus se adaugă o taxa de 50 lei și taxa abonament copil (14-18 ani) elev/student/persoana peste 
65 ani - 100 lei. Pentru intrarea la Planetariu preț bilet pentru copii, elevi, studenți, persoane 
peste 65 ani 15 lei/bilet, preț bilet pentru adulți 25 lei/bilet și grup organizat 
preșcolari/elevi/studenți 10 lei/bilet, 1 organizator grup gratuit. Pentru safari cu autobuz virtual 
aproximativ 13 minute preț bilet pentru copii, 10 lei/bilet, preț bilet pentru adulți 15 lei/bilet, 
după cum urmează: 

 
        Taxa vizitare Grădina Zoologică copii (2-18 ani), elevi, studenţi, persoana peste 65 ani - 

10 lei / copil/elev/student/persoana 65ani+ 

        Taxa vizitare Grădina Zoologică  adulţi                                                            -  20 lei/adult 

        Taxa vizitare Grădina Zoologică grupuri organizate – copii (minim 10 copii)-   7 lei/copil,     

1 organizator grup gratuit 

        Taxa vizitare Grădina Zoologică - grupuri organizate – adulţi                       -  17 lei/adult 
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        Taxa abonament adult (intrare gratuită a unui copil inclusă (2-14 ani), - 250 lei 

/abonament,  pentru fiecare copil în plus se adaugă o taxa  de 50 lei  

      Taxa abonament copil (14-18 ani), elev/student/persoana peste 65 ani - 100 lei /abonament 

      Abonamentele vor fi nominale, valabile 12 luni de la data emiterii, și vor conține un 

număr nelimitat de intrări.  
    
       ,,Pentru zilele de 1 iunie ( ziua copilului ) si 9 august ( ziua grădinilor zoologice ) copiii 
între 02 – 14 ani și între 02 – 18 ani, care sunt  instituționalizați au acces gratuit în Grădina 
Zoologică Brașov, conform orarului de vizitare 
 

        Taxa intrare Planetariu copii, elevi, studenți, persoane peste 65 ani     -   15 lei/ copii, 

elevi, studenți, persoane 65 ani +      

       Taxa intrare Planetariu adulți                                                                            -  25 lei/adult  

       Taxa intrare Planetariu grup organizat preșcolari/elevi/studenți  (minim 10 persoane)                  

-  10 lei/preșcolar/elev/student, 1 organizator gratuit 
 

       Taxa safari - autobuz virtual                                     - 15 lei/adult/aproximativ 13 minute 

       Taxa safari - autobuz virtual                                     - 10 lei/copil/aproximativ 13 minute 
 

       Pentru anul 2023, odată cu propunerea de noi activități educațional-recreative în cadrul 
Grădinii Zoologice și Planetariului, se propune introducerea unor taxe si gratuități aferente 
acestora, conform fundamentării din anexele nr. 1 si 2, și anume: 
 

       Taxa Observații de noapte bolta cerească / Durată: 1-3 ore                 - 20 lei/ sedința adult 
 
      Taxă Observații de noapte bolta cerească / Durată: 1-3 ore                        - 10 lei / sedința/ 
copil/elev/student/persoana 65+  
 
      Taxa Observații de noapte bolta cerească sau Observații solare la cerere       - 2500 lei/oră, 
minim 2 ore - maxim 5 ore. În situația depășirii timpului maxim stabilit  prin contract, se 
percepe o taxă adițională de 3500 lei/oră 
     
     Taxa Ateliere astronomie 4-12 sesiuni/1-3 ore fiecare sesiune                        -  20 lei/sesiune  
plata se face integral pentru tot atelierul  
  
Gratuități: 

      Ateliere zoo/biologie – gratuite pentru vizitatorii grădinii zoologice/între 1-3 ore 

     Ateliere astronomie gratuite 2-4 sesiuni/1-3 ore fiecare sesiune 

     Observații Solare în școlile și parcurile brașovene - gratuite/ durata în funcție de disponibil

  itate și de natura evenimentului. 
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       Având în vedere că taxele se aprobă anual, faţă de cele de mai sus, se impune, emiterea 

unei noi hotărârii şi aprobarea de către Consiliul Local a cuantumului veniturilor proprii aferent  

Grădinii Zoologice Braşov, pentru anul 2023. 

 

Grădina Zoologică Braşov este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul local, potrivit art. 67 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare.. La art. 5 alin. (1) lit. a) din lege se prevede că 
“venituri proprii, formate din: impozite, taxe, …, alte venituri…”, iar la art. 2 alin.1 pct. 55 
“taxa – suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate 
acesteia de către un operator economic, o instituţie publică ori un serviciu public” . 
Deasemenea la art. 30 alin. (2) se prevede că, “cuantumul taxelor speciale se stabileşte 
anual…” 

 
 Potrivit art. 16 alin. (2) Legea nr. 273/2006 “Autorităţile administraţiei publice locale au 

competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii”  .Date fiind cele 
prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), alin. (4) lit 
c); art 139 alin. (3) lit. c); art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, propunem spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al 
Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii 
aferente Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2023, în forma prezentată.  
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1.  Vizat: Director  

Grădina Zoologică Braşov 
 

 
Alin PÎNZARU  

  

2.   
Verificat: Contabil şef 

 

 
Elena OANCEA  

  

3.  Elaborat: Inspector de 
specialitate 

Popovici
Silvia-

Nicoleta 

 
Nr. 
pag 

 
3 

 
Nr.
ex 

 
2 

  

 


	Nr.
	Atributia si functia
	Semnatura


