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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind stabilirea taxei transport cablu pentru folosirea pârtiilor de schi în vederea 

obținerii de venituri, pentru toți utilizatorii care dețin echipamente și instalații de transport 

pe cablu și care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității Azuga pentru  anul 

2022 

 

 Având în vedere prevederile, art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind codul 

fiscal, modificată şi completată, precum şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, propun spre aprobare iniţierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea 

taxei transport cablu pentru folosirea pârtiilor de schi în vederea obținerii de venituri, 

pentru toți utilizatorii care dețin echipamente și instalații de transport pe cablu și care 

folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității Azuga pentru  anul 2018. 

 Pentru stabilirea taxei speciale, s-a luat în calcul valorea lucrărilor efectuate la 

domeniul schiabil, respectiv: 

- Amenajare bretea schi Legătură = 619.565,57 lei 
- Pârtia Cazacu = 650.223,69 lei 
- Pârtia Sorica = 840.816,32 lei 
- Instalație zăpadă artificială = 13.380.349,35 lei 
- Tunuri de zăpadă artificială = 311.780 lei 
- Îmbunătățire capacitate instalație zăpadă artificială = 186.416 lei 

TOTAL =  15.989.151 lei 

 Respectivele active fixe având durata de funcţionare de 40 de ani, rezultă o valoare de 

recuperare anuală în sumă de 387.273,87 lei. 

  Din încasările efectuate în anii anteriori 2019 - suma de 324.845,30 lei, în 

2020 – suma de 309.238,90 lei, iar în anul 2021 - suma de 477.571,63 rezultă o medie pe cei 

trei ani de 370.551,94 lei. 

 Precizăm că în anul 2021 în perioada 1 Ianuarie - 31 Octombrie 2021, s-au făcut 

următoarele încasări: 

- SC Debreczy Alex SRL – 78.018 lei  
- SC SUSA SRL – 119.094,29 lei  
- SC Azuga Turism SA – 280.459,34 lei  

 TOTAL: 477.571,63 lei. 

 Din această valoare a încasărilor rezultată din aplicarea procentului de 10% la 

încasările fără TVA a operatorilor economici de transport pe cablu, suma de 370.551,94 lei 

reprezintă 92.70 % din valoarea de amortizat pentru recuperarea investiției efectuate din 

fonduri publice. 

 Prin urmare, creșterea cuantumului taxei de la 10% la 11% ar duce la 

acoperirea valorii anuală rămasă de amortizat din sumele încasate de la operatorilor 
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economici de transport pe cablu, mai mult decât atât Primăria orașului Azuga are cheltuieli 

anuale pentru lucrări de amenajare și întreținere a pârtiilor de schi și are în vedere și 

dezvoltarea domeniului schiabil prin realizarea de noi investiții. 

  Taxa transport cablu pentru folosirea pârtiilor de schi în vederea 

obținerii de venituri, pentru toți utilizatorii care dețin echipamente și instalații de transport 

pe cablu și care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității Azuga se va achita 

către bugetul local al oraşului Azuga, până la data de 10 a lunii pentru încasările din luna 

precedentă, în perioada cuprinsă de lunile Noiembrie – Martie, pentru  neachitarea în 

termen se percep penalități și majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. 
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