H.C.L. NR. 201/2006, republicată conform H.C.L NR. 579/2015
OBIECT : Aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice apar inând domeniului public al
Municipiului Bra ov
ART. 1
Utilizarea temporară a locurilor publice, aparținând domeniului public al Municipiului Brașov, de către agenți
economici se poate face numai în baza unui abonament eliberat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Brașov cu avizul Primarului, în vederea desfășurării de activități comerciale, servicii de piață și alte activități
economice.
ART. 2
Pentru emiterea abonamentului, solicitantul va depune următoarele acte :
a) cerere tip conform modelului din anexa 1 ;
b) copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI) al agentului economic ;
c) copie după Anexa CUI sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă Tribunalul
Bra ov privind punctul/punctele de lucru, după caz ;
d) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului ;
e) certificat de neurmărire fiscală emis de Direc ia Fiscală Bra ov, aflat în termenul de valabilitate ;
f) avizul Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat (ISCIR)
sau a autorită ilor prevăzute de H.G. nr. 1102/2002, în cazul ocupării domeniului public cu echipamente pentru
agrement.
Abonamentul nu scutește agentul economic de la ob inerea tuturor avizelor i autoriza iilor necesare desfă urării
activită ii în condi ii de legalitate.
ART. 3
Activitățile pentru care se poate solicita utilizarea locurilor publice, vor avea obligatoriu un caracter temporar și/sau
sezonier, iar amplasarea pe locul public a obiectelor necesare desfășurării activității solicitate va avea un caracter provizoriu.
Pentru organizarea de activități, acțiuni, manifestări și evenimente socio - culturale ( concerte, spectacole, circ, etc ),
sportive, activități promoționale și de promovare, precum și activități de prestări servicii și comerț, emiterea abonamentului se va
face pentru o perioadă de cel mult șașe luni pe an, fără a depăși o perioadă cumulată mai mare de 180 de zile în cursul
aceluiași an, pentru același agent economic și același amplasament.
Pentru comerțul stradal de întâmpinare organizat în fața spațiilor comerciale proprii ( magazine, restaurante, cafenele,
cofetării, chioșcuri ), terasele sau grădinile de vară aferente acestora ( dacă este cazul ), precum și efectuarea de reclame în folos
propriu în fața punctului de lucru, abonamentele vor fi emise pentru o perioadă de maxim 12 luni ( dar nu mai puțin de 30 de
zile ).
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ART. 4
În cazul activităților prevăzute la art. 3 alin. (2), solicitantul va obține abonamentul tip I (conform modelului din anexa 2 –
parte integrantă la prezenta hotărâre ), iar pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), se va elibera abonamentul tip II ( conform
modelului din anexa 3 – parte integrantă la prezenta hotărâre ).
ART. 5
Eliberarea abonamentelor se va face numai cu plata taxelor aferente suprafețelor ocupate, la nivelul stabilit de Consiliul
Local prin hotărârile în vigoare la data eliberării, astfel :
a) Pentru abonamentul tip I , taxa de utilizare a locului public neamenajat aferentă suprafeței ocupate se achită la
eliberarea acestuia, anticipat pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care a fost emis.
b) În cazul abonamentului tip II, plata taxei se efectuează astfel
- la eliberarea abonamentului taxa se achită anticipat pentru prima lună de valabilitate.
- după primele 30 de zile de la eliberarea abonamentului, taxa aferentă suprafeței ocupate se va achita lunar, anticipat
pentru luna următoare, până la data de 30 a fiecărei luni.
Valabilitatea abonamentului tip II este condiționată de prezența vizei care se aplică lunar, odată cu achitarea taxei de
ocupare a domeniului public.
ART. 6
Solicitările de utilizare a locurilor publice din intersecții, trotuare, parcări, alte zone deschise traficului rutier de pe raza
municipiului se vor aviza de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, iar cele ce pot modifica / afecta
provizoriu fațade și alte elemente de arhitectură se vor aviza de Comisia Tehnică de Arhitectură și Urbanism din cadrul
aceleiași instituții.
Solicitările care au primit avizul comisiilor menționate la aliniamentul precedent nu vor mai fi reavizate în cursul aceluiași an
calendaristic în cazul în care datele solicitării au rămas neschimbate.
ART. 7
A. Utilizarea temporară a domeniului public din Municipiul Brașov – Piața Sfatului, se va desfășura cu respectarea
următoarelor condiții :
1. Organizarea și desfășurarea evenimentelor de tip „târg”, indiferent de produsele ce vor fi expuse și comercializate, se va face
exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului
și Urbanism.
Se vor organiza maxim 2 (două) evenimente pe lună.
2. Organizarea și desfășurarea altor evenimente socio – culturale ( concerte, spectacole, activități sportive, etc ), precum și a
evenimentelor organizate de agenți economici, în vederea promovării și comercializării produselor din producția proprie se vor
desfășura numai după aprobarea acestora de către Consiliul Local.
3. În cazul în care solicitările de expunere și comercializare de produse cu ocazia organizării evenimentelor de tip „târg” vor fi mai
mari decât cel al corturilor sau al taberelor puse la dispoziție de organizator, se va organiza licitație publică având ca preț de pornire
taxa de ocupare locuri publice, stabilită prin H.C.L.
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B. Organizarea și desfășurarea evenimentelor de tip „târg”, cu produse handmade și artizanale, se vor aviza numai pe aleea
Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe lună, obligatoriu pe tonete furnizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului și Urbanism.
C. Organizarea și desfășurarea de evenimente ce presupun prepararea și comercializarea de produse alimentare de orice
tip se vor aviza exclusiv în zona lacului Noua și zona Pietrele lui Solomon, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism.
D. Condițiile ce vor fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se vor organiza în cele trei locații menționate mai sus,
referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban, forma, dimensiunile și culoarea acestuia, suprafața afectată,
data începerii montării mobilierului și data la care vor fi eliberate în totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus și
comercializat, vor constitui o anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luată la cunoștință de organizator
prin semnarea acesteia.
ART. 8. Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează :
ART.
DESCRIEREA FAPTEI
SANC IUNEA
Amenda : 100 lei - 500 lei i cu plata
ART. 8 lit. a).
Depă irea de către agentul economic a taxelor pentru suprafa a depă ită, care
suprafe ei amplasamentului pentru
se vor calcula de la data emiterii
care i s-a emis abonamentul
abonamentului i până la intrarea în
legalitate
Depă irea de către agentul economic a
ART. 8 lit. b).
perioadei pentru care i s-a eliberat
Amenda : 100 lei - 500 lei
abonamentul
Neachitarea taxei de ocupare a
ART. 8 lit. c).
domeniului public de către posesorii de
Amenda : 200 lei – 1000 lei i cu
abonamente tip II în termenul prevăzut
anularea abonamentului în cauză
de prezenta hotărâre
Ocuparea domeniului public
ART. 8 lit. d).
neamenajat fără de inere de abonament
Amenda : 200 lei – 1000 lei
de către un agent economic
Utilizarea locurilor publice ce apar in
domeniului public al municipiului de
ART. 8 lit. e).
către persoane fizice ce nu au calitatea
Amenda : 200 lei – 1000 lei
de agent economic pentru
desfă urarea de activită i comerciale,
prestări servicii sau alte activită i
economice
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ART. 8 lit. f).

Nerespectarea condi iilor prevăzute în
art. 7 lit. d) ce constituie anexă la
abonamentul de ocupare a domeniului
public

Amendă contraven ională : de la 1000
lei la 2500 lei i cu eliberarea de îndată
a amplasamentului la soma ia
reprezentan ilor Primăriei Municipiului
Bra ov i a reprezentan ilor Poli iei
Locale Bra ov, inclusiv pe cale
administrativă, cu recuperarea
costurilor de la contravenient.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal ori, după
caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul – verbal.
Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică în mod corespunzător dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor.
Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de Primarul Municipiului Brașov, prin împuterniciții acestuia, conform
prevederilor legale în vigoare.
ART. 9
În funcție de interesul public local, la solicitarea autorităților administrației publice locale, în termen de 72 de ore de la
primirea notificării, beneficiarul abonamentului pentru utilizarea locurilor publice este obligat să predea terenul liber de orice sarcini.
Beneficiarul abonamentului va solicita în termen de 5 zile lucrătoare restituirea taxei plătite pentru ocuparea domeniului
public aferentă perioadei rămase după eliberarea amplasamentului. Cererea de restituire se va adresa Direcției Fiscale Brașov.
ART. 10
Evidența abonamentelor emise se va ține ( separat pentru cele două tipuri ) de către serviciul de specialitate, utilizând o bază
de date informatică care va cuprinde toate datele necesare identificării agentului economic și tipăririi abonamentelor.
ART. 11
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 46/2003 republicată.
ART. 12
Primarul Municipiului Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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