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 Nr. inreg. 16922/08.11.2021  
  

STUDIU DE IMPACT 

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

 

Motivul emiterii actului normativ 
  
           Potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale autoritățile 
administrației  publice locale  au competențe in stabilirea, controlul, urmărirea si incasarea 
impozitelor si taxelor locale, precum si a oricăror altor venituri ale unităților administrativ 
teritoriale . 
 Anual, in temeiul  prevederilor OG 57/2019 - Codul Administrativ, Consiliul Local al 

orașului Azuga aprobă taxe locale si tarife pentru anul fiscal următor. Acestea constituie integral 

venituri proprii, pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanțare se asigură de la bugete 

locale.   

 Taxele locale, ca surse de venituri proprii ale bugetelor locale  sunt reglementate de Titlul 

IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

 Instituirea acestei taxe asigurara fondurile necesare  pentru dezvoltarea in domeniul 

turismului a localitații Azuga și conform  prevederilor art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modificările și completările ulterioare . 

 Prin încasarea „taxei hoteliere” se urmărește înregistrarea unui impact pozitiv asupra 

bugetului  comunitătii locale și chiar asupra întregii zone, contribuind la asigurarea stabilității 

extinderii economice a orașului Azuga .    

       Având în vedere cele expuse mai sus,  se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de 

consiliu privind aprobarea “taxei hoteliere”. 

 Impactul pozitiv asupra circulație turistice 

  In ceea ce privește numărul total de sosiri ale turiștilor în orasul- stațiune Azuga, în 

perioada 2012-2021 se conturează o evoluție fluctuantă, dar ascendentă, în același timp. 

 Impactul asupra infrastructurii turistice 

  Analiza evoluției numărului de turiști care au ales ca destinație de vacanță/weekend 

Azuga, în intervalul 2012- 2021, relevă o creștere a acestora. Această creștere se datorează 

creşterii numărului de unități de cazare şi apariţia unor noi forme de structuri de primire 

turistică, de tipul pensiunilor turistice, unități hoteliere sau asimilate acestora.  De asemenea, 

exista  tendința crescătoare a unităților de cazare, drept pentru care se urmărește dezvoltarea  

îmbunătățirii infrastructurii urbane. 
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 În vederea creşterii vizibilităţii orasului din punct de vedere turistic, s-a constat 

necesitatea creării unui centru virtual de informare turistică, a unor puncte de informare turistică 

locală, precum și acordarea unei atenții sporite signalisticii turistice.  Cererea pentru noi spatii de 

cazare la nivelul orașului fiind în creștere s-a identificat necesitatea realizării de spații noi de 

cazare, hoteluri, moteluri, pensiuni etc.  

 Impactul in context strategic european 

  În scopul promovării unei dezvoltări armonioase, Uniunea Europeană acţionează constant 

pentru întărirea coeziunii economice şi sociale a tuturor statelor membre. Acest obiect vizează 

reducerea diferenţelor existente între nivelul de dezvoltare a regiunilor sale, inclusiv a zonelor 

rurale. Politica de coeziune economică şi socială este instrumentul principal utilizat de Comisia 

Europeană pentru creşterea competitivităţii globale a economiei europene 

Pentru a atinge acest obiectiv al politicii integrate de dezvoltare urbană, următoarele strategii de 

acţiune sunt considerate ca având o importanţă crucială pentru îmbunătăţirea competitivităţii 

oraşelor europene, obiectiv care este urmarit si pentru orașul Azuga : 

 crearea şi asigurarea unor spații publice de bună calitate. 
Calitatea spaţiilor publice, arhitectura şi dezvoltarea urbană joacă un rol important în condiţiile 

de viaţă ale cetăţenilor. Aceste caracteristici locale sunt importante pentru a atrage afaceri din 

domeniul industriei cunoaşterii, a unei forţe de muncă creativă şi calificată şi pentru turism. 

Interacțiunea între arhitectură, planificarea infrastructurii şi planificarea urbană trebuie să fie 

intensificate pentru a crea spații publice atractive şi pentru a atinge un standard înalt în ceea ce 

priveşte mediul de viaţă.  

 modernizarea reţelelor de infrastructură. 
Prin această abordare se doreşte,  îmbunatăţirea infrastructurii tehnice, în special alimentarea cu 

apă, reţeaua de canalizare şi alte reţele urbane. 

 În acest scop, din încasarile ce se vor efectua din taxa hotelieră, stațiunea Azuga va 

beneficia de o mai bună promovare , prin mijloace media - emisiuni de televiziune si radio. 

 Promovarea obiectivelor de interes turistic din orasul Azuga precum și a oportunităților de 

petrecere a timpului liber va aduce un surplus de încasări unităților de cazare prin creșterea 

numărului de turiști. 

 Măsuri de implementare  

 
 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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  Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile Legii 281/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 
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