HOT A.RA.REA Nr. 579
din data de 2 noiembrie 2015
Privind: completarea HC.L. nr. 201/2006, republicatii, avdnd ca obiect aprobarea
procedurii de utilizare temporarii a locurilor pub/ice aparfindnd domeniului public al Municipiului
Bra§ov;
Consiliul Local al Municipiului Bra§OV \'ntrunit 'in §edintii ordinarii la data de 2 noiembrie
2015;
Analiziind Expunerea de motive ~i Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare
Patrimoniu §i Urbanism Comercial din cadrul Directiei Arhitect Sef, 'inregistrate cu nr. 85.308/2015,
privind completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicatii, aviind ca obiect aprobarea procedurii de
utilizare temporarii a locurilor publice apaqiniind domeniului public al Municipiului Bra§ov;
fn conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. l, 5 ~i 6 ale Consiliului Local Bra§ov;
in temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 ~i art. 115, alin. 1, lit. b din Legea
Administratiei Pub lice Locale nr. 215/2001, republicatii,

HO TARAS TE:
Art. 1. Se aprobii completarea Hotiiriirii Consiliului Local nr. 201 din 27 martie 2006, privind
aprobarea procedurii de utilizare temporarii a locurilor publice apaqiniind domeniului public al
Municipiului Bra§OV, astfel:
I) Dupii art. 6 se introduce un non articol care va avea urmiitorul continut:
"A. Utilizarea temporarii a domeniului public din Municipiul Bra~ov - Piata Sfatului, se va
desfii§ura cu respectarea urmiitoarelor conditii:
1. Organizarea §i desfii§urarea eventimentelor de tip "tiirg", indiferent de produsele ce vor fi
expuse §i comercializate, se va face exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primiiriei
Municipiului Bra~ov, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism.
Se vor organiza maxim 2 (douii) evenimente pe luna.
2. Organizarea §i desfii§urarea altor evenimente socio - culturale ( concerte, spectacolc,
activitiiti sportive, etc) precum §i a evenimentelor organizate de agenti economici, in vederea
promovarii §i comercializarii produselor din productia proprie se vor desfii~ura numai dupii aprobarea
acestora de catre Consiliul Local.
3. In cazul in care solicitarile de expunere §i comercializare de produse cu ocazia organizarii
evenimentelor de tip ,,tiirg" va fi mai mare deciit eel al corturilor sau al tarabelor puse la dispozitie de
organizator, se va organiza licitatie publicii aviind ca pret de pomire taxa de ocupare locuri publice,
stabilita prin H. C .L.
B. Organizarea §i desfii~urarea evenimentelor de tip "tiirg", cu produse handmade ~i artizanale,
se vor aviza numai pe aleea Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe luna, obligatoriu pe tonete
fumizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului §i Urbanism.
C. Organizarea §i desfii§urarea de evenimente ce persupun prepararea §i comercializarea de
produse alimentare de orice tip se vor aviza exclusiv 'in zona lacului Noua ~i zona Pietrele lui
Solomon, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism.
D. Conditiile ce vor fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se vor organiza in cele
trei locatii mentionate mai sus, referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban,
forma, dimensiunile §i culoarea acestuia, suprafata afectatii, data inceperii montiirii mobilierului §i data
la care vor fi eliberate JU totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus §i comercializat, vor
constitui o anexii la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luatii la cuno§tintii de
organizator prin semnarea acesteia."
II) Se aproba completarea art. 7, cu litera ,,g" care va avea urmiitorul continut:
,,g. - Nerespectarea conditiilor previizute in art. 7, lit D, ce constituie anexa la abonamentul de
ocupare a domeniului public constituie contraventie ~i se sanctioneazii cu amenda contraventionala de
la 1000 lei la 2500 lei §i cu eliberarea de indatii a amplasamentului la somatia reprezentantilor
Primariei Municipiului Bra~ov ~i a reprezentantilor Politiei Locale Bra~ov, inclusiv pe cale
administrativa, cu recuperarea costurilor de la contravenient."

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotiirarii Consiliului Local nr. 20 I din 27 martie 2006 raman
neschimbate
Art. 3. Hotararea Consiliului Local nr. 201 din 27 martie 2006, privind aprobarea procedurii
de utilizare temporarii a locurilor publice aparj:inand domeniului public al Municipiului Bra§OV, astfel
modificata va fi republicatii, dandu-se articolelor o nouii numerotare.
Art. 4. Primarul Municipiului Bra~ov va asigura ducerea la fodeplinire a prezentei hotarari.

HOTA.RAREA Nr. 201 din data de 27 martie 2006
Republicata conform H.C.L. nr. 400/2006 ~i conform H.C.L. nr. 579 din 2 noiembrie
2015
Obiect: aprobarea procedurii de utilizare temporarii a locurilor publice aparfindnd
domeniului public al Municipiului Bra:;ov;
Consiliul Local al Municipiului Bra~ov, intrunit in §edintii ordinarii la data de 27 martie 2006;
Analizand Expunerea de motive §i Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri
Publice, Reclamii ~i Publicitate din cadrul Directiei Patrimoniu, inregistrate cu nr. 20.478 din 23
martie 2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporarii a locurilor publice apaqinand
domeniului public al Municipiului Bra§ov;
Avand in vedere prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificarile ~i completiirile ulterioare, precum §i prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ~i completiirile ulterioare;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ~i 7 ale Consiliului Local
Bra§ov;
In temeiul art. 38, lit. f ~i art. 46 (1) din Leg ea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001,
republicatii,

HOL4RA$TE:
Art. 1. Utilizarea temporarii a locurilor publice, apaqinand domeniului public al Municipiului
Bra§OV, de catre agenti economici se poate face numai in baza unui abonament eliberat de serviciul de
specialitate din cadrul Primiiriei Municipiului Bra~ov cu avizul Primarului, in vederea desfii~urarii de
activitati comerciale, servicii de piata ~i alte activitiiti economice.
Art. 2. Pentru emiterea abonamentului solicitantul va depune urmiitoarele acte:
a) cerere tip conform modelului din anexa 1;
b) copie dupii Codul Unic de Inregistrare (CUI) al agentului economic;
c) copie dupii Anexa CUI sau Certificat Constatator emis de 0-ficiul Registrului
Comertului de pe langii Tribunalul Bra~ov privind punctul /punctele de lucru, dupa caz;
d) copie dupii actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;
e) certificat de neurmiirire fiscala emis de Directia Fiscal a Bra~ov, aflat in termenul de
valabilitate;
f) avizul lnspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i
lnstalatiilor de Ridicat (ISCIR) sau a autoritatilor prevazute de H.G. nr. 1.102/2002, in cazul
ocupiirii domeniului public cu echipamente pentru agrement.
Abonamentul nu scute~te agentul economic de la obtinerea tuturor avizelor ~i autorizatiilor
necesare desfii~urarii activitiitii in conditii de Jegalitate.
Art. 3. Activitatile pentru care se poate solicita utilizarea Iocurilor publice, vor avea
obligatoriu un caracter temporar ~i / sau sezonier, iar amplasarea pe Iocul public a obiectelor necesare
desfii~urarii activitatii solicitate va avea un caracter provizoriu.
Pentru organizarea de activitati, actiuni, manifestari ~i evenimente socio - culturale ( concerte,
spectacole, circ, etc.), sportive, activitiiti promotionale ~i de promovare, precum ~i activitiiti de prestari
servicii ~i comert emiterea abonamentului se va face pentru o perioadii de eel mult ~ase )uni pe an, fiirii
a depa~i o perioadii cumulata mai mare de 180 de zile in cursul aceluia~i an, pentru acela~i agent
economic ~i acela~i amplasament.
Pentru comequl stradal de intampinare organizat in fata spatiilor comerciale proprii
(magazine, restaurante, cafenele, cofetiirii, chio~curi), terasele sau gradinile de varii aferente acestora
(daca este cazul), precum ~i efectuarea de reclama 'in folos propriu in fata punctului de lucru,
abonamentele vor fi emise pentru o perioada de maxim 12 )uni ( dar nu mai putin de 30 zile ).

Art. 4. In cazul activitiitilor previizute la art. 3, alin. 2, solicitantul va obtine abonamentul tip I
(conform modelului din anexa 2 - parte integrantii la prezenta hot1'lrare ), iar pentru activitiitile
previizute la art. 3, alin. 3, se va e]ibera abonamentul tip II (conform modelului din anexa 3 - parte
integrantii Ia prezenta hotiiriire).
Art. 5. Eliberarea abonamentelor se va face numai cu plata taxelor aferente suprafetelor
ocupate, la nivelul stabilit de Consiliul Local prin hotiiriirile in vigoare la data eliberiirii, astfel:
a) Pentru abonamentul tip I, taxa de utilizare a locului public neamenajat aferentii suprafetei
ocupate se achita la eliberarea acestuia, anticipat pentru intreaga perioada de valabilitate pentru care a
fast emis.
b) In cazul abonamentului tip II, plata taxei se efectueazii astfel:
- la eliberarea abonamentului taxa se achitii anticipat pentru prima lunii de valabilitate.
- dupii primele 30 zile de la eliberarea abonamentului taxa aferenta suprafetei ocupate se va
achita lunar, anticipat pentru luna urmatoare, piinii la data de 30 a fiecarei !uni.
Valabilitatea abonamentului tip II este condijionata de prezenta vizei care se aplica lunar,
odatii cu achitarea taxei de ocupare a domeniului public.
Art. 6. Solicitiirile de utilizare a locurilor publice din intersectii, trotuare, parcari, alte zone
deschise traficului rutier de pe raza municipiului se var aviza de Comisia de Circulatie din cadrul
Primariei Mun. Bra~ov, iar cele ce pot modifica/afecta provizoriu faµde ~i alte elemente de arhitectura
se var aviza de Comisia Tehnicii de Arhitecturii ~i Urbanism din cadrul aceleia~i institutii.
Solicitiirile care au primit avizul comisiilor mentionate la aliniamentul precedent nu var mai fi
reavizate 1n cursul aceluia~i an calendaristic in cazul in care datele solicitiirii au ramas neschimbate.
Art. 7. A. Utilizarea temporara a domeniului public din Municipiul Bra~ov - Piata Sfatului, se
va desra~ura cu respectarea unnatoarelor conditii:
I. Organizarea ~i desra~urarea eventimentelor de tip "tiirg", indiferent de produsele ce vor fi
expuse ~i comercializate, se va face exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primiiriei
Municipiului Bra~ov, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism.
Se vor organiza maxim 2 (doua) evenimente pe luna.
2. Organizarea ~i desra~urarea alt or evenimente socio - culturale (concerte, spectacole,
activitati sportive, etc) precum ~i a evenimentelor organizate de agenti economici, in vederea
promoviirii ~i comercializarii produselor din productia proprie se var desra~ura numai dupa aprobarea
acestora de ciitre Consiliul Local.
3. in cazul 'in care solicitiirile de expunere ~i comercializare de prod use cu ocazia organizarii
evenimentelor de tip ,,tiirg" va fi mai mare deciit eel al corturilor sau al tarabelor puse la dispozitie de
organizator, se va organiza Iicitatie publicii aviind ca pret de pornire taxa de ocupare locuri publice,
stabilitii prin H.C.L.
B. Organizarea ~i desra~urarea evenimentelor de tip "targ", cu produse handmade ~i artizanale,
se vor aviza numai pe aleea Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe luna, obligatoriu pe tonete
furnizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism.
C. Organizarea ~i desra~urarea de evenimente ce persupun prepararea ~i comercializarea de
produse alimentare de orice tip se var aviza exclusiv in zona lacului Noua ~i zona Pietrele lui
Solomon, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism.
D. Conditiile ce var fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se var organiza in cele
trei locatii mentionate mai sus, referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban,
forma, dimensiunile ~i culoarea acestuia, suprafata afectata, data inceperii montiirii mobilierului ~i data
la care var fi eliberate 'in totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus ~i comercializat, vor
constitui o anexa la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luata la cuno~tintii de
organizator prin semnarea acesteia.
Art. 8. Constituie contraventii ~i se sanctioneazii dupa cum urmeazii:
a) depii~irea de ciitre agentul economic a suprafetei amplasamentului pentru care i s-a emis
abonamentul se sanctioneazii cu amendii de la JOO RON Ia 500 RON ~i cu plata taxelor pentru
suprafata depa~ita, care se vor calcula de la data emiterii abonamentului ~i piinii la intrarea in
legalitate;
b) depa~irea de ciitre agentul economic a perioadei pentru care i s-a eliberat abonamentul, se
sanctioneaza cu amendii de la J00 RON Ia 500 RON;
c) neachitarea taxei de ocupare a domeniului public de ciitre posesorii de abonamente tip II in
termenul prevazut de prezenta hotiirare se sanctioneazii cu amenda de la 200 RON la I. 000 RON ~i cu
anularea abonamentului 'in cauza:

d) ocuparea domeniului public neamenajat rarii detinere de abonament de ciitre un agent
economic se sanctioneazii cu amendii de la 200 RON la J. 000 RON.
e) utilizarea locurilor publice ce apaqin domeniului public al municipiului de ciitre persoane
fizice ce nu au calitate de agent economic pentru desfii~urarea de activitiiti comerciale, prestiiri servicii
sau alte activitiiti economice se sanqioneazii cu amendii de la 200 RON la 1.000 RON.
f) Contravenientul poate achita, pe loc sau 1n termen de 48 de ore de la data incheierii
procesului - verbal ori, dupii caz, de la data comuniciirii acestuia, jumiitate din minimul amenzii,
agentul constatator fiicilnd mentiune despre aceastii posibilitate in procesul - verbal".
Contraventiilor previizute mai sus Ii se aplicii in mod corespunziitor dispozitiile Ordonantei
Guvemului nr. 2/200 I, privind regimul juridic al contraventiilor.
Contraventiile se constatii ~i sanctiunile se aplicii de Primarul Municipiului Bra~ov, prin
imputemicitii acestuia, conform prevederilor legale in vigoare.
g. Nerespectarea conditiilor previizute 1n art. 7, lit D, ce constituie anexii la abonamentul de
ocupare a domeniului public constituie contraventie §i se sanctioneazii cu amendii contraventionalii de
la 1000 lei la 2500 lei ~i cu eliberarea de indatii a amplasamentului la somatia reprezentantilor
Primiiriei Municipiului Bra§OV ~i a reprezentantiJor Politiei Locale Bra~ov, inclusiv pe cale
administrativii, cu recuperarea costurilor de la contravenient.
Art. 9. In functie de interesul public local, la solicitarea autoritiitilor administratiei publice
locale, in termen de 72 de ore de la primirea notificiirii, beneficiarul abonamentului pentru utilizarea
locurilor publice este obligat sa predea terenul liber de orice sarcini.
Beneficiarul abonamentului va solicita in termen de 5 zile lucriitoare restituirea taxei pliititii
pentru ocuparea domeniului pub! ic aferentii perioadei riimasii dupii eliberarea amplasamentului.
Cererea de restituire se va adresa Directiei Fiscale Bra§ov.
Art. 10. Evidenta abonamentelor emise se va tine (separat pentru cele douii tipuri) de ciitre
serviciul de specialitate, utilizand o bazii de date informaticii care va cuprinde toate datele necesare
identificiirii agentului economic ~i tipiiririi abonamentelor.
Art. 11. La data intriirii in vigoare a prezentei hotiirilri, se revocii H.C.L. nr. 46/2003,
republicatii.
Art. 12. Primarul Municipiului Bra~ov va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotiirilri.

