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REGULAMENT 

 
privind instituirea si aplicarea taxei monitori/instructori  schi / snowboard pe raza 

localității Azuga in anul fiscal 2022 

 
  

Art. 1 Regulamentul privind taxa datorata de monitorii/instructorii de schi / 
snowboard  care utilizeaza domeniul schiabil din oraşul Azuga,  denumit în continuare 
regulament, cuprinde norme privind organizarea activitatii monitorilor/instructorii  de 
schi / snowboard  care utilizeaza domeniul schiabil din orasul Azuga în conformitate cu  
prevederile art. 486  din Legea 227/2015 privind  Codul  Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare  și a HG 1/ 2016 pentru aprobarea Normelor  de aplicare a Legii 
227/2015 privind Codul Fiscal.  

 
Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru toate persoanele 

autotizate sa desfasoare activitati de monitorie pe domeniul schiabil al orasului Azuga. 
 

Art. 3 Pe domeniul schiabil al Orasului Azuga se pot desfasura activitati de „ 
monitorie schi/ snowboard ”  de catre persoanele care detin un atestat emis de entitatile 
abilitate in domeniu( ISIA-AMPSR, FRSB, Diploma de studii sau Cerificat, etc) in termen de 
valabilitate si care achita taxa de monitori/instructori  schi /snowboard. 

 
Art, 4. Obligatiile persoanelor autorizate care desfasoara activitati de monitorie pe 

domeniul schiabil al orasului Azuga sunt: 
 

a) Să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior ; 
 

b) Să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, 
condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice 
și densității traficului de pe pârtie; 

 
c) Să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării 

schiorilor aflați în aval; 
d) Să depășească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu 

condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală 
evoluție neașteptată a celui care urmează să fie depășit; 

 
e) Să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că 

atât el, cât și alți schiori sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii 
sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta; 

 
f) Să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele 

lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil; 
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g) Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să 
coboare pe jos; 

 
h) Să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și 

traseele de schi pentru agrement 
i) Respectați marcajele internaționale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi;  
j) Să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior, și să acorde sprijin 

la transportarea acestuia; 
k) Să își decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul 

unui accident sau a provocat el însuși accidentul. 
 

Art. 5 Este interzis: 
 

a) accesul pe pârtie însoțiți de animale de companie. 
b) folosirea pârtiilor de schi închise, marcate cu semnul ”PÂRTIE ÎNCHISA". 
c) traversarea gardurilor de protecție cu schiuri, plăci de snowboard sau fără 

acestea. 
d) traversarea liniei de urcare a teleschiului pe jos, cu ajutorul schiurilor sau plăcii 

de snowboard este interzisă. Aceasta se va face doar în locurile marcate special; 
e) folosirea în această zonă a dispozitivelor improvizate gen pungi de plastic, 

anvelope de autoturisme. 
f) coborârea și folosirea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement utilizând 

sănii sau alte dispozitive improvizate. 
g) Folosirea snowmobile-lor pe pârtiile de schi, cu excepţia cazurilor în care 

acestea sunt folosite de personalul autorizat si pregătit al adminstratiei 
domeniului schiabil, a intervenţiilor echipei Salvamont sau Jandarmeriei 
Montane. 

 
Atat monitorii cat si elevii acestora vor acorda prioritate la stațiile de îmbarcare a 

instalațiilor pe cablu, formațiilor Salvamont, Jandarmerie Montană sau Ambulanță. 
 
Art. 6 Taxa datorata de monitorii / instructorii  de schi  / snowboard care utilizeaza 

domeniul schiabil din oraşul Azuga  este stabilita anual prin Hotararea Consiliului Local al 
orasului Azuga . 

Cuantumul taxei datorate este de 1.000 lei/ sezon/ monitor – instructor schi / snow-
board. 

Sunt excluse de la plata taxei Cluburile sportive scolare de drept public. 
Monitorii de schi/ snowboard  care desfasoara activitatea  in cadrul  Scolilor de schi/ 

snowboard  au obligatia de a obtine legitimatia –acord.  
Taxa se achita  inainte de inceperea activitatii de monitorie schi / snowboard  pe 

domeniul schiabil al localitatii Azuga. 
 
Taxa datorata se poate achita, astfel: 

 Numerar, la casieria Primăriei Orașului Azuga -  Compartiment Venituri ; 
 Prin virament bancar: 

 în contul RO47TREZ52921180250XXXXX,  
 deschis la TREZORERIA BUSTENI  
 beneficiar PRIMARIA ORAS AZUGA  
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  CUI 2843850; 
 
Dupa achitatrea taxei datorate, fiecare monitor/ instructor de schi/snowboard va 

primi,  pentru perioada ianuarie 2022 – martie 2022: 
 acces gratuit la parcarea ce deserveste partiile de schi; 
 legitimatie-acord pentru  desfasurarea  activitatii de monitorie 

schi/snowboard  pe domeniul schiabil al orasului Azuga, care se elibereaza in 
termen de 5 zile lucratoare de la data achitarii taxei.  

 
Documentele necesare pentru eliberarea legitimatiei -  acord pentru 
desfasurarea activitatii de monitorie: 
- Copie act identitate; 
- Atestat emis de entitatile abilitate in domeniu( ISIA-AMPSR, FRSB, Diploma de 

studii sau Cerificat, etc) in termen de valabilitate;  
- Certificat fiscal fara datorii emis de Primaria Azuga. 
 
Art.7 Accesul pe domeniul schiabil al orasului se va realiza numai cu prezentarea 

acordului de acces eliberat de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Orasului 
Azuga. 

Art.8. Constituie contravenţie desfasurarea activitatii de monitorie schi pe domeniul 
schiabil al Orașului Azuga fără a deţine legitimatie - acord de acces valabila .  

Art.9. Contravenţia prevăzuta la art.8 din prezentul regulament se sancţionează cu 
amendă de 2000-2500 de lei.  

Art.10. Contravenţiile se constată şi se sancţionează de către agenţi ai Poliţiei 
orasului Azuga, Poliţiei Locale si  Jandarmeria  Montana. 

Art.11. Pentru contravenţia prevăzuta la art.8 din prezentul regulament se aplică 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12. Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea  lui prin hotărâre 
a Consiliului Local al Oraşului Azuga. 

Art.13. Taxa pentru monitorie poate fi revizuita şi modificata prin hotărâre a 
Consiliului Local al oraşului Azuga şi va face parte integrantă din prezentul regulament. 

Art. 14. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră 
necesar. 

 
 

           ADMINISTRATOR PUBLIC,                  BIROU VENITURI, 

  Mircea ARIEȘAN            Mariana VÎNĂTORU 

 

 Intocmit, 

 Raluca COMȘA 

 
 
 



       PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA           ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA       

________________________________________________________________________________________________ 

www.primariaazuga.ro 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGITIMATIE  ACORD 

MONITOR SCHI / SNOWBOARD 

  

        NR. ……………./……………….. 

 

VALABIL DE LA :   01.01.2021 

PANA LA : 31.12.2021 

 

    Ls,                           NUME PRENUME 

                                                        ATESTAT NR. …………../……………                         


