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Hotărârea nr.193/22.12.2021 
privind   aprobarea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2022, și a 

Regulamentelor de instituire și aplicare a acestora 

 

 

 
 Având în vedere; 

Proiectul  de hotărâre nr.172/2021 iniţiat de Primarul oraşului Azuga privind aprobarea 

impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2022, si a Regulamentelor de instituire si 

aplicare a acestora, Raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Azuga 

inregistrat sub nr.16882/2021,  avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local al orașului Azuga 

înregistrat sub nr.19373/2021 și avizul Secretarului general al orașului Azuga nr.19372/2021; 

Prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; 

Prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală cu modificările și completările 

ulterioare; 

Prevederile art.20 alin.1 lit. b din Legea 273/2006, Legea privind Finanțele Publice Locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art.129 alin. 4, lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 
           În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

      

Consiliul Local al orașului Azuga  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art.1  Aprobă  impozitele, taxele locale și taxele speciale stabilite în sumă fixă pentru anul 

2022, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2 Aproă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei pentru inchiriere echipament 

sportiv  pe raza orasului Azuga pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 2 parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei monitori/instructuri schi/ 

snowboard,  pe raza orașului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 3 parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.4  Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei pentru utilizarea sălii de sport 

și baza sportivă de pe raza orașului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 4 parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei transport pe cablu,  pe raza 

orașului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.6 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei de transport de mare tonaj,  pe 

raza orașului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 6 parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.7 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei de salubrizare,  pe raza 

orașului Azuga,  pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 7 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.8 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei pentru săpătură în 

infrastructura domeniului public, și a taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat,  pe 

raza orașului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 8 parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.9 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei hoteliere,  pe raza orașului 

Azuga pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 9 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 10 Aprobă  Regulamentul pentru instituirea și aplicarea taxei aviz program de 

funcționare, taxei de acord funcționare și a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 

desfășurare de activități economice,  pe raza orașului Azuga,pentru anul fiscal 2022, conform anexei 

nr.10 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.11 Primarul oraşului Azuga va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

intermediul birourilor de specialitate din cadrul primariei orasului Azuga 

 
 

 

Preşedinte de ședință                         Contrasemnează  Secretar general  

                Emil DEBREŢI      Alina Georgiana LAZĂR 
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