PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._92CL/14.05.2021
Pentru modificarea HCL 10/25.02.2021 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea si
dezvoltarea statiunii de interes local Bran, judetul Brasov
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRAN
Având în vedere :
➢
Referatul de aprobare prezentat de către Viceprimarul Comunei Bran, dl. Moja Gheorghe în
calitatea sa de iniţiator, înregistrata sub nr._____/14.05.2021;
➢
Adresa Institutiei Prefectului Judetului Brasov nr. 3654/06.04.2021 prin care solicita Consiliului
Local al Comunei Bran reanalizarea HCL 10/25.02.2021;
➢
Plangerea prealabila formulata de Compania pentru Administrarea Domeniului Bran prin
SCPA Rubin Meyer Doru &Trandafir inregistrata sub nr. 31/30.03.2021
➢
prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
➢
prevederile pct. 161 lit. b) 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;
➢
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțetele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
➢
prevederile art. 9 si anexei 5 pct. 1.1 poz. 18 din HG 852/2008 pentru aprobarea normelor si
criteriilor de atestare a statiunii turistice;
➢
prevederile art. 20 din OUG 59/1999 cu modificarile si completarile ulterioare privnd
organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania;
➢
prevederile OG 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul juridic al
contraventiilor;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin. (4) lit. c) din partea a III- a- “Administratia publica
locala” din OUG 57/2019 de aprobare a codului Administrativ, prevederilor Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizata, prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, republicata precum si ale prevederile art. 41 alin. (4) din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
adoptă prezenta:

HOTARARE
Art. 1 din HCL 10/2021 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Pct. 1 -Se aproba instituirea incepand cu data de 01.01.2022 a taxei speciale in statiunea
turistica de interes local Bran in scopul initierii si realizarii programelor de dezvoltare ale
destinatiei turistice Bran.

Pct. 2 - Taxa speciala constituie venit la bugetul local si va fi utilizata pentru promovarea si
punerea in valoare a patrimoniului turistic si cultural al statiunii Bran, dezvoltarea
infrastructurii turistice si de intretinere a destinatiei turistice Bran .
Pct. 3 – Programele, actiunile si proiectele privind dezvoltarea destinatiei turistice Bran vor fi
initiate de Asociatia “ Organizatia pentru managementul destinatiei Bran”, care urmeaza sa
fie infiintata de Primaria Bran pana la ladata de 01.01.2022.
Pct. 4 Taxa in cuantum de 2 lei/turist va fi incasata astfel:
a) unitatile de cazare( hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, hosteluri etc) vor
percepe taxa de 2 lei pentru fiecare turist indiferent de durata sejurului. Copiii cu
varsta cuprinsa pana la 7 ani sunt exceptati de la plata taxei speciale. Taxa specială
se colectează de către unitatea de cazare la momentul luarii în evidenţă a
persoanelor cazate.
b) obiectivele turistice aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Bran, care percep
turistilor bilet de vizitare/bilet de intrare, vor colecta taxa de 2 lei pentru fiecare
vizitator care achizitioneaza bilet standard. In ceea ce-i priveste pe vizitatorii care
beneficiaza de bilete reduse( Ex. student, elevii cu varsta de peste 7 ani) cuantumul
taxei speciale este de 1 leu. Taxa specială se colectează la momentul vanzarii catre
turist a tichetului de vizitare/biletului de intrare.
c) Castelul Bran si Muzeul National Bran nu au obligatia de a colecta taxa speciala de
la persoanele care beneficiaza de gratuitati pentru vizitarea acestor obiective.
d) Nu se percepe taxa speciala de la turistii care participa la spectacolele organizate de
Castelul Bran si Muzeul National Bran, ci doar de la turistii care achizitioneaza
bilet de intrare pentru vizitarea acestor obiective”
Art. 2 din HCL 10/2021 se modifica si va avea urmatorul continut: “ Se aproba Regulamentul
privind modul de instituire si utilizare a taxei speciale pentru anul 2022 prevăzut în Anexa
nr. 1 care constituie parte integranta din prezentul act administrativ”.
Art. 3. Se introduce articolul 5 in HCL 10/2021, celealte articole renumerotandu-se. Art. 5 va
avea urmatorul continut: “ Veniturile realizate din incasarea taxei speciale vor fi utilizate
pentru finantarea, functionarea si ducerea la indeplinire a scopului si obiectivelor de
dezvoltare si intretinere ale Asociatiei Organizatia pentru managementul destinatiei Bran ,
infiintata conform art. 20 lit. h) din Legea 275/2018, realizarea lucrarilor de intretinere,
gestionare coordonata a destinatiei turistice Bran si acordarea sprijinului pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice in scopul cresterii gradului de satisfactie al vizitatorilor destinatiei”

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se însarcinează primarul Comunei Bran,
Secretarul general al Comunei Bran, Serviciul Economic, compartimentul Achizitii si
Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bran
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al Comunei Bran, în
termenul prevazut de lege, persoanelor fizice/juridice care au obligatia colectarii taxei speciale,
celor mentionati la art. 5 din prezenta hotarare, Institutiei Prefectului Județului Brasov și se
aduce la cunostintă publică prin publicarea ei pe pagina de internet www.primariabran.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
____________

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
_____________________

Anexa 1 la
HCL _____/_____06.2021

Regulament privind modul de instituire și de utilizare a taxei speciale pentru
promovarea si dezvoltarea statiunii de interes local Bran, judetul Brasov

Art. 1 Definirea termenilor:
Definirea unor termeni din prezentul regulament:
•

Promovare turistica – activitate realizata pe plan local, national sau international, care

prezinta cele mai reprezentative elemente ale destinatiei turistice Bran, in vederea cresterii
numarului de turisti;
•

Obiectiv turistic - element sau ansamblu de elemente al resursei turistice, individualizat si

introdus in circuitul turistic aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Bran( Ex. : Castelul Bran,
Muzeul National Bran);
•

Unitate de cazare – structura de primire turistica - orice construcţie şi amenajare acreditata

legala pentru cazarea turiştilor . Ex: hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, hosteluri etc
• Vizitator = turist – (i)persoana care beneficiaza de servicii de cazare la unitatile de cazare
din Comuna Bran si plateste contravaloarea acestora; (ii) beneficiază de acces – tur ghidat și
neghidat la obiectivele turistice(muzee) si achizitioneaza bilet/tichet de vizitare/acces indiferent
de valoarea acestuia;
Art. 2 Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale sunt:
a) Consolidarea brandului turistic “BRAN”
b) Creșterea numărului de turiști în Comuna Bran;
c) Elaborarea planurilor integrate de dezvoltare turistica, tinand cont de caracterul specific al
destinatiei turistice Bran;
d) Acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice in scopul cresterii gradului
de satisfactie al vizitatorilor in destinatie;
e) Lucrarile de intretinere a destinatiei turistice;
f) Gestionarea coordonata a componentelor destinatiei turistice Bran
g) Cresterea calitatii si crearea de noi servicii publice destinate turistilor;
h) Dezvoltarea de proiecte finantate din fonduri nationale sau europene direct legate de
dezvoltarea activitatii juridice.
Art. 3 Destinatiile taxei speciale:
Taxa speciala se constituie :

a) Ca sursa pentru programele de finantare , functionare si dezvoltare a Asociatiei
“Organizatia pentru managementul destinatiei Bran” , conform art. 20 lit. h) din Legea 275/2018
in scopul promovarii si dezvoltarii turistice in Comuna Bran;
b) Pentru acordarea sprijinului in vederea dezvoltarii infrastructurii turistice, in scopul
cresterii gradului de satisfactie al vizitatorilor destinatiei;
c) Pentru realizarea unor lucrari de intretinere a destinatiei turistice;
d) Pentru cresterea si crearea de noi servicii publice destinate turistilor;
Art. 4. Institutii implicate
a) Actiunile mentionate anterior, de dezvoltare si valorificare a potentialului touristic al
destinatiei turistice Bran, se vor derula prin Asociatia Organizatia pentru managementul
destinatiei Bran, care urmeaza sa fie infiintata pana la data de 01.01.2022, Comuna Bran
urmand sa aiba calitatea de membru fondator;
b) Primaria Bran va invita entitatile care gestioneaza unitatilor de cazare si obiectivele
turistice sa fie membrii ai acestei asociatii in scopul gestionarii in comun si transparente a
veniturlor obtinute din taxa speciala conform obiectivelor stabilite prin prezentul
regulament.
Art. 5 Cuantumul taxei si platitorii acesteia:
a) Taxa speciala se instituie incepand cu data de 01.01.2022
b) Taxa va fi colectata astfel :
➢ unitatile de cazare( hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, hosteluri etc) vor
percepe taxa de 2 lei pentru fiecare turist indiferent de durata sejurului. Copii cu
varsta cuprinsa pana la 7 ani sunt execeptati de la plata taxei speciale. Taxa specială se
colectează de către unitatea de cazare, la momentul luarii în evidenţă a persoanelor
cazate.
➢ obiectivele turistice aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Bran, care percep
turistilor taxa de vizitare/taxa de intrare, vor colecta

taxa de 2 lei pentru fiecare

vizitator care achizitioneaza bilet standard. In ceea ce-i priveste pe vizitatorii care
beneficiaza de bilete reduse( Ex. student, elevii cu varsta de peste 7 ani) cuantumul
taxei speciale este de 1 leu. Taxa specială se colectează la momentul vanzarii catre
turist a tichetului de vizitare/biletului de intrare.
➢ Castelul Bran si Muzeul National Bran nu au obligatia de a colecta taxa speciala de la
persoanele care beneficiaza de gratuitati pentru vizitarea acestor obiective.
➢ Nu se percepe taxa speciala de la turistii care participa la spectacolele organizate de
Castelul Bran si Muzeul National Bran, ci doar de la turistii care achizitioneaza bilet
de intrare pentru vizitarea acestor obiective”
c)

Platitorii taxei special sunt urmatorii:

➢ persoana care beneficiaza de servicii de cazare la unitatile de cazare din Comuna Bran si
plateste contravaloarea acestora;
➢ persoana care beneficiază de acces – tur ghidat și neghidat la obiectivele turistice si
achizitioneaza bilet/tichet de vizitare;
Art. 6 Decontarea contravalorii taxei
(1) Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 5 lit. b din prezentul regulament au obligatia de
a vărsa taxa colectată la bugelul local al Comunei Bran până la data de 10, inclusiv, a lunii
următoare celei în care s-a colectat această taxă.

a) Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 5 lit. b din prezentul regulament, care
trebuie sa colecteze taxa speciala, au obligatia de a depune lunar declarație decont la
Compartimentul Impozite si taxe al Primariei Bran până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare
celei în care s-a colectat taxa. Formularele declaratiilor sunt prevazute în anexele 2 si 2.1 la
prezentul
Regulament.
Declaratia
se
poate
depune
si
online
la
adresa:

declaratietaxaspeciala@primariabran.ro
(2) Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 5 lit. b din prezentul regulament care incaseaza
taxa speciala raspund pentru calculul correct al taxei, depunerea la timp a declaratiei decont si
plata la timp a taxei catre bugetul local.
(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.
Art. 7 Evitarea dublei impuneri
b) În cazul în care, o persoană achită ambele taxe speciale (conform art. 5 lit. b. Ex. la o
pensiune si la Castelul Bran sau si la Muzeul National Bran) acesta va depune in nume propriu o
cerere de restituire pentru taxa/taxele de acces la obiectivul/obiectivele turistice.
c) Cererea se va putea depune fie la registratura Primariei Bran, fie se va transmite online la
adresa de email restituiretaxaspeciala@primariabran.ro.
d) Primaria Bran va rambursa taxele special achitate in mod suplimentar in maxim 10 zile in
contul comunicat de solicitant;
e) Modelul de cerere de rambursare a taxei este prezentat in anexa 2.2 la prezentul
Regulament.
Art. 7 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)
Necolectarea de catre unitatea de cazare a taxei speciale odată cu luarea în evidenţă a
persoanelor cazate.;
b)
Necolectarea de la vizitatori de catre obiectivele turistice si de agrement a taxei speciale
la momentul emiterii tichetului de vizitare.
c)
depunerea peste termen a declarațiilor – decont
d)
nedepunerea declarațiilor – decont
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. c) se sanționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar
cele de la alin. (2) lit. a), b) si d) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) se
se majorează cu 300%.
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar și persoanele
împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.
(6) Functionarii Primariei Bran desemnati in acest sens vor putea sa verifice pe baza de control
inopinat modul in care persoanele fizice si juridice mentionate la art. 5 lit. b din prezentul
regulament respecta dispozitiile refferitoare la modul de colectare a taxei speciale.
(7) Plata amenzii de catre persoanele fizice sau juridice nu inlatura obligatia acestora de a
despagubi autoritatea locala pentru prejudiciul produs prin neperceperea taxei speciale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
____________

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
_____________________

Anexa 2 la
HCL 10/25.02.2021

DECLARAȚIE DECONT
privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea si dezvoltarea statiunii
de interes local Bran, judetul Brasov

Subsemnatul/a
________________________________________
domiciliat
in
____________________________ str. __________________________________ nr. _________
identificat cu CI/BI seria _______ nr. __________ eliberata de SPCLEP ___________________ la
data de ______________________________ in calitate de reprezentant legal al
___________________________________________________
cu
sediul
în
_____________________________________________________________________________________
avand CUI _______________________________ email ____________, telefon de contact
___________________ declar că taxa specială pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes
local Bran încasată în luna ______________________ a anului _____, de către unitatea de cazare
__________________________________________________,
situată
la
adresa
__________________________________, a fost în sumă de __________________lei aferenta unui
numar de _____________________ turisti cazati in unitatea noastra și s-a vărsat la bugetul local cu
ordinul de plată/chitanța/mandat poștal nr. ___________________/______________ în contul nr.
_________________________________________________ deschis la Trezoreria Operativa Rasnov.
Taxa specială pentru promovarea si dezvoltarea infrastructurii turistice a statiunii de
interes local Bran s-a determinat prin aplicarea unui tarif de 2 lei/zi/turist/sejur, stabilită prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bran nr. 10/25.02.2021 cu modificarile si completarile
ulterioare .
Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se
pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.
.__________________________________
(data întocmirii declarației)

Reprezentantul legal,
____________________________________
(prenumele, numele și semnătura)

.

Anexa 2.1 la
HCL 10/25.02.2021

DECLARAȚIE DECONT
Privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea si dezvoltarea statiunii
de interes local Bran, judetul Brasov

Subsemnatul/a
________________________________________
domiciliat
in
____________________________ str. __________________________________ nr. _________
identificat cu CI/BI seria _______ nr. __________ eliberata de SPCLEP ___________________ la
data de ______________________________ in calitate de reprezentant legal al
___________________________________________________
cu
sediul
în
_____________________________________________________________________________________
avand CUI _______________________________ email ____________, telefon de contact
___________________ declar că taxa specială pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes
local Bran încasată în luna ______________________a anului ______, de către
______________________________________________________ provenita din vanzarea de tichete
de vizitare obiectiv turistic/divertisment _________________________________________________,
a fost în sumă de __________________lei aferenta unui numar de _____________________
vizitatori platitori de bilet de acces și s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de
plată/chitanța/mandat poștal nr. ___________________/______________ în contul nr.
________________________________________ deschis la Trezoreria Operativa Rasnov.
Taxa specială pentru promovarea si dezvoltarea infrastructurii turistice a statiunii de
interes local Bran s-a determinat prin aplicarea unui tarif de 2 lei/vizitator, stabilită prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bran nr. 10/25.02.2021 cu modificarile si completarile
ulterioare .
Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se
pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.
.__________________________________
(data întocmirii declarației)
Reprezentantul legal,
____________________________________
(prenumele, numele și semnătura)

.

Anexa 2.2 la
HCL 10/25.02.2021

CERERE DE RESTITUIRE TAXA
DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul(a),______________________________________domiciliat(a)
in
_______________str._________________________________nr._______,
bl.______,
et.______,
ap._________, vă rog a-mi aproba restituirea taxei de 2 lei din valoarea tarifului de acces la
obiectivul turistic ________________________________conform art. 7 din Regulamentului – Anexa
1 la HCL Bran nr. _____25.02. 2021.
Taxa
in
valoare
de
________
lei
se
va
restitui
în
contul
______________________________________deschis la banca________________________________.
Solicit aceasta deoarece am beneficiat de servcii de cazare si am achitat taxa speciala la
Pensiunea/hotelul ______________________________________.
Anexez : copie chitanță/chitante
Data __________________

Semnătura _____________
Tel.contact ____________________
E-mail _______________________

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL 10/25.02.2021 privind instituirea taxei
speciale pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes local Bran, judetul Brasov

Initiez acest proiect de hotarare ca urmare a urmatoarelor elemente:
La data de 25.02.2021 Consiliul local Bran a adoptat HCL 10 privind

instituirea taxei speciale

pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes local Bran, judetul Brasov.
Prin adresa nr. 3654/06.04.2021 Institutia Prefectului Judetului Brasov a solicitat Consiliului Local al
Comunei Bran reanalizarea HCL 10/25.02.2021, motivele fiind expuse pe larg in anexa pe care o
depun la referatul de aprobare.
Impotriva HCL 10/25.02.2021 in temeiul art. 7 al legii 554/2004 privind contenciosul administrativ
Compania pentru Administrarea Domeniului Bran prin SCPA Rubin Meyer Doru &Trandafir a
formulat plangere prelabila inregistrata sub nr. 31/30.03.2021 prin care a solicitat revocarea
hotararii, motivele fiind expuse pe larg in anexa pe care o depun la referatul de aprobare.
Ca urmare a adresei Institutiei Prefectului ne-am deplasat la Prefectura Brasov unde s-au discutat
motivele pentru care in urma controlului de legalitate prefectul a solicitat reanalizarea respectivei
hotarari.
Analizand: temeiurile legale care au stat la baza hotararii, elementele sesizate de Institutia Prefectului
si plangerea prealabila formulata de Compania pentru Administrarea Domeniului Bran am luat
decizia sa propun un nou proiect de hotarare prin care sa modificam HCL 10/25.02.2021 in sensul
celor mentionate mai sus.
Modificarile pe care le propun se refera atat la continutul hotararii cat si la continutul regulamentului
de aplicare a taxei si constau in urmatoarele:
Art. 1 din HCL 10/2021 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Pct. 1 -Se aproba instituirea incepand cu data de 01.01.2022 a taxei speciale in statiunea turistica
de interes local Bran in scopul initierii si realizarii programelor de dezvoltare ale destinatiei
turistice Bran.
Pct. 2 - Taxa speciala constituie venit la bugetul local si va fi utilizata pentru promovarea si
punerea in valoare a patrimoniului turistic si cultural al statiunii Bran, dezvolatarea infrastructurii
turistice si de intretinere a destinatiei turistice Bran .
Pct. 3 – Programele, actiunile si proiectele privind dezvoltarea destinatiei turistice Bran vor fi
initiate de Asociatia “ Organizatia pentru managementul destinatiei Bran”, care urmeaza sa fie
infiintata de Primaria Bran pana la ladata de 01.01.2022.
Pct. 4 Taxa in cuantum de 2 lei/turist va fi incasata astfel:

a) unitatile de cazare( hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, hosteluri etc) vor
percepe taxa de 2 lei pentru fiecare turist indiferent de durata sejurului. Copii cu
varsta cuprinsa pana la 7 ani sunt execeptati de la plata taxei speciale. Taxa specială se
colectează de către unitatea de cazare, la momentul luarii în evidenţă a persoanelor
cazate.
b) obiectivele turistice aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Bran, care percep
turistilor taxa de vizitare/taxa de intrare, vor colecta

taxa de 2 lei pentru fiecare

vizitator care achizitioneaza bilet standard. In ceea ce-i priveste pe vizitatorii care
beneficiaza de bilete reduse( Ex. student, elevii cu varsta de peste 7 ani) cuantumul
taxei speciale este de 1 leu. Taxa specială se colectează la momentul vanzarii catre
turist a tichetului de vizitare/biletului de intrare.
c) Castelul Bran si Muzeul National Bran nu au obligatia de a colecta taxa speciala de la
persoanele care beneficiaza de gratuitati pentru vizitarea acestor obiective.
d) Nu se percepe taxa speciala de la turistii care participa la spectacolele organizate de
Castelul Bran si Muzeul National Bran, ci doar de la turistii care achizitioneaza bilet
de intrare pentru vizitarea acestor obiective”
Modificarile introduse se refera la:
1. Prorogarea termenului de aplicare a taxei de la 01.07.2021 la 01.01.2022 astfel incat entitatile
care urmeaza sa colecteaze taxa sa aiba o perioada de 6 luni in care sa-si poata pregati
infrastructura pentru colectarea taxei;
2. S-au exclus de la taxare obiectivele de agrement( cinema 5D si castelul groazei)
3. S-a introdus entitatea care va gestiona taxa : Asociatia Organizatia pentru managementul
destinatiei Bran , entitate care trebuie infiintata confotm conform art. 20 lit. h)si i) din
Legea 275/2018, realizarea lucrarilor de intretinere, gestionare coordonata a destinatiei
turistice Bran si acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice in scopul
cresterii gradului de satisfactie al vizitatorilor destinatiei”
4. Aceasta entitate urmeaza sa fie infiintata de Primaria Bran pana la data de la care taxa va fi
operationala si vor fi invitati sa faca parte din asociatie pe langa Comuna Bran si entitatile care
urmeaza sa colecteze taxa: structurile hoteliere si Castelul Bran;
5. Aceasta asociatie urmeaza sa administreze veniturile obtinute din taxa speciala astfel incat
administrarea sa fie una coparticipativa si transparenta sumele obtinute din taxa urmand sa fie
utilizate doar in scopul dezvoltarii si promovarii turismului in statiunea Bran;
6. A fost eiminata execeptia instituita prin HCL 10/2021 referitoare la neplata taxei de catre
locuitorii Branului;
7. Au fost instituite reduceri de taxa pentru anumite categorii;

Art. 2 din HCL 10/2021 se modifica si va avea urmatorul continut: “ Se aproba Regulamentul
privind modul de instituire si utilizare a taxei speciale pentru anul 2022 prevăzut în Anexa
nr. 1 care constituie parte integranta din prezentul act administrativ”.

Modificarile introduse in regulament:
➢ Au fost modificate obiectivele si destinatia taxei;
➢ S-a introdus entitatea care va gestiona taxa : Asociatia Organizatia pentru managementul
destinatiei Bran , entitate care trebuie infiintata confotm conform art. 20 lit. h)si i) din Legea
275/2018, realizarea lucrarilor de intretinere, gestionare coordonata a destinatiei turistice Bran
si acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice in scopul cresterii gradului
de satisfactie al vizitatorilor destinatiei”
➢ S-au modificat principiile dublei impuneri
➢ Au fost redefinite anumite aspecte privind obiectivele;
A fost introdus un nou articol cu urmatorul continut : “ Veniturile realizate din incasarea taxei
speciale vor fi utilizate pentru finantarea, functionarea si ducerea la indeplinire a scopului si
obiectivelor de dezvoltare si intretinere ale Asociatiei Organizatia pentru managementul
destinatiei Bran , infiintata conform art. 20 lit. h) din Legea 275/2018, realizarea lucrarilor de
intretinere, gestionare coordonata a destinatiei turistice Bran si acordarea sprijinului pentru
dezvoltarea infrastructurii turistice in scopul cresterii gradului de satisfactie al vizitatorilor
destinatiei”

Fata de argumentele de legalitate si oportunitate prezentate mai sus supun spre aprobare
Consiliului Local al Comunei Bran proiectul de hotarare privind modificarea HCL 10/25.02.2021
privind instituirea taxei speciale pentru promovarea si dezvoltarea statiunii de interes local
Bran, judetul Brasov
Anexez:
➢
Adresa Institutiei Prefectului Judetului Brasov nr. 3654/06.04.2021 prin care solicita Consiliului
Local al Comunei Bran reanalizarea HCL 10/25.02.2021;
➢
Plangerea prealabila formulata de Compania pentru Administrarea Domeniului Bran prin
SCPA Rubin Meyer Doru &Trandafir inregistrata sub nr. 31/30.03.2021
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