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Proiect de Hotărâre nr. 172/ 09.11.2021 

Privind aprobarea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2022, si a 

Regulamentelor de instituire si aplicare a acestora 

  

Având în vedere: 

 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; 

 Prevederile art. 196 alin.1, lit. a Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Primarul Orașului AZUGA 

P R O P U N E  

 

Art.1 Aprobarea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale stabilite în sumă fixă 

pentru anul 2022, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 

Art.2 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei pentru inchiriere 

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

integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 

Art. 3 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei monitori/instructuri 

schi/ snowboard,  pe raza orasului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 3 parte 

integranta din prezentul proiect de hotarare. 
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Art.4  Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei pentru utilizarea 

salii de sport si baza sportiva,   pe raza orasului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei 

nr. 4 parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 

Art. 5 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei transport pe cablu,  

pe raza orasului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 5 parte integranta din 

prezentul proiect de hotarare. 

 

Art.6 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei de transport de mare 

tonaj,  pe raza orasului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 6 parte integranta din 

prezentul proiect de hotarare. 

 

Art.7 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei de salubrizare,  pe 

raza orasului Azuga,  pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 7 parte integranta din prezentul 

proiect de hotarare. 

 

Art.8 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei pentru sapatura in 

infrastructura domeniului public, si a taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public/privat,  

pe raza orasului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 8 parte integranta din 

prezentul proiect de hotarare. 

 

Art.9 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei hoteliere,  pe raza 

orasului Azuga, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr. 9 parte integranta din prezentul 

proiect de hotarare. 

 

Art. 10 Aprobarea  Regulamentului pentru instituirea si aplicarea taxei aviz program de 

functionare, taxei de acord functionare si a taxei pentru eliberarea/vizarea anuala a utorizatiei 

privind desfasurare activitati economice,  pe raza orasului Azuga,pentru anul fiscal 2022, conform 

anexei nr.10 parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian George BARBU 

    

  


