
       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AZUGA           ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA       

________________________________________________________________________________________________ 

www.primariaazuga.ro 1 

  Anexa 10  la  Hotărâre nr.193/2021 

 

 

REGULAMENT   

privind  instituirea si aplicarea taxei hoteliere pe raza localității Azuga in anul fiscal 2022 

 Pentru șederea într-o unitate de cazare, Consiliul Local instituie o taxă în cotă de 2% din 

valoarea totală a serviciilor de cazare, fără TVA. 

 Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare de pe teritoriul administrativ al orașului 

Azuga denumită “taxă hotelieră” poate fi încasat  de către persoane autorizate (fizice si juridice) 

concomitent cu luarea în evidență a persoanelor cazate.  

 Această taxă se va plăti pentru întreaga perioadă de ședere a oaspetelui și reprezintă 2% 

din tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare, tarife care nu includ TVA. 

 Dacă unitatea care oferă cazare nu evidențiază distinct pe factură sau pe alte documente 

justificative  cât reprezintă încasarea pentru serviciile prestate cu specific de cazare,  atunci cota 

de 2% se aplică asupra veniturilor încasate din prestări de servicii turistice, în funcție de gradul de 

ocupare a spațiilor  de cazare.  

 Unitățile de cazare au obligația sa depuna  lunar o declarație  / decont pentru taxa 

hotelieră  (ANEXA 1) colectata de persoanele cazate si sa achite  la compartimentul de specialitate  

al  autorității administrației publice locale până la data  de 10 inclusiv a lunii următoare pentru 

luna expirata contravaloarea taxei datorate. Decontul pentru taxa hotelieră se depune și în cazul 

în care nu sunt sume încasate. 

 Taxa hoteliera se achita astfel : 
 Numerar, la casieria Primariei Orasului Azuga – Compartiment Venituri 
 Prin virament bancar: 

 In contul : RO47TREZ52921120207XXXXX  
 deschis la TREZORERIA BUSTENI 
 Beneficiar: PRIMARIA ORAS AZUGA 
 CUI 2843850 
 

 Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul 

şi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

 Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01.01.2022. 

 

 

  



       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AZUGA           ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA       

________________________________________________________________________________________________ 

www.primariaazuga.ro 2 

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, prezentul regulament  va fi transmis tutror serviciilor şi 

compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orasului Azuga spre luare la cunoştinţă şi 

punere în aplicare.  
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 PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ  CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL 

  DEBREȚI EMIL     LAZĂR ALINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1  

Nr. ............./........................      

DECLARAŢIE – DECONT 
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privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră 

Subscrisa ............................................................................................................, cu sediul în ROMÂNIA/ 

..........................., judeţul ............................................, codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna 

........................................, satul/sectorul ................................., str. ............................ .........................................., nr. ........, 

bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.*)..............................................., tel./fax................................, e-mail 

…………………………, reprezentată prin ..............................................................................................,  în calitate de 

acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ......................, 

judeţul ........................................., codul poştal ..................., 

municipiul/oraşul/comuna........................................, satul/sectorul ..............................., str. 

......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ...... , ap ........, identificat prin 

B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) ......................................, tel./fax .............................., e-

mail ………………...…………………, declar că taxa hotelieră pentru luna ..................../............., datorată de 

către unitatea hotelieră ………….……………............…………………. situată la adresa 

………………………...…………………………………………………….……….....………., a fost în sumă de 

......................................... lei şi s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanţa/mandat poştal 

......................../.............................. în contul nr. RO47TREZ52921120207XXXXX. 

 Taxa hotelieră s-a determinat pe baza cotei de 2 % din valoarea totala a cazarii fara TVA, 

conform Hotărârii Consiliului Local al ORASULUI AZUGA  nr. ...../............ . 

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului 

se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

.................................................................................  
                (data întocmirii declaraţiei) 

 

  Reprezentantul legal,            Seful compartimentului  contabil, 

    L.S...................................……………       L.S...................................……………  

   (prenumele, numele şi semnătura)                                     (prenumele, numele şi semnătura) 

 

NOTĂ: În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucureşti, un contribuabil deţine mai multe 

unităţi hoteliere, prezenta declaraţie-decont se depune pentru fiecare unitate hotelieră în parte.  

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.  

 

                                                           
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.  


