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 Nr. inreg. 17575/03.11.2022  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind instituirea taxei monitori / instructori  schi / snowboard pe raza localității Azuga 

in anul fiscal 2023 

 
Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale   -  Principiul autonomiei locale financiare:  
   (1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care 
autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza 
şi în limitele prevăzute de lege.  
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor 
impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.  
   (3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în 
domeniul lor de competenţă.  
   (4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale în conformitate cu prevederile legale.  

Potrivit prevederilor art 20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale: „(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi 
responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale:  
   a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi 
potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin 
compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii;  
   c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe 
parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor 
publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea 
unor operatori economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se 
eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale;  
   e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, 
şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;  
   g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 
urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective 
de către beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de 
eficienţă;  
   i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice 
locale;  
   j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în 
perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale 
anuale;  
   k) îndeplinirea şi a altor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi prevăzute  
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Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale -  Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale : 
„Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.” 

Potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr.227/2015 – Cod fiscal: Alte taxe 
locale 
(1)Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după 
caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele 
asemenea. 
(2)Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza 
localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra 
mediului înconjurător. 
(3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu 
procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. 

 
Strategia locala de dezvoltare economico-sociala a orasului Azuga are ca principal 

obiectiv stimularea potentialului economic si turistic si crearea de conditii pentru 
divesificarea facilitatilor si a serviciilor oferite  . 

Cateva dintre masurile intreprinse de administratia publica locala pentru atingerea 
acestui obiectiv  sunt: 

- realizarea de investitii locale  in scopul de a oferi un domeniu schiabil modern, 
competitiv; 

- consolidarea notorietatii pe piata nationala si internationala a statiunii turistice   
Azuga, prin dezvoltarea calitativa a domeniului schiabil existent. 

- crearea de conditii optime pe partii pentru desfasurarea competitiilor sportive  
nationale si internationale si pozitionarea pe piata prin avantajele competitive ale partiilor 
de schi/snowboard din Azuga si beneficiile create. 

- atragerea unui numar cat mai mare de turisti in zona, precum si organizarea unui 
numar cat mai mare de competitii, prin asigurarea conditiilor optime  de practicare a 
schiului la standarde europene. 

- asigurarea sezonului de schi/snowboard pe intreg domeniul schiabil din statiune 
in mod unitar. 

- cresterea veniturilor la bugetul local din turism;  
- Imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor turistice si sustinerea 

intreprinzatorilor locali, atat in domeniul turistic cat si sportiv 
           -        lucrări 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 
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-  
In scopul dezvoltarii orasului Azuga ca si statiune de interes national o atentie 

deosebita se acorda dezvoltarii domeniului schiabil , asigurarii de conditii optime de 
petrecere a timpului liber, atat pentru cetatenii orasului Azuga, cat si turistilor care vin in 
statiune. Se are in vedere diversificarea oportunitatilor oferite turistilor pe domeniul 
schiabil, prin oferirea de servicii calificate schiorilor  si a copiilor care practica acest sport. 

Orașul Azuga deține în proprietate pârtii de schi/snowboard, care compun domeniul 
schiabil al orașului,  pentru a căror construire au fost alocate fonduri  substanțiale de la 
bugetul local  și care necesită întreținere și dezvoltare. 
 Având în vedere aspectele mai sus prezentate, se propune instituirea taxă monitori 
/instructori schi/snowboard pentru folosirea pârtiilor de schi în vederea obținerii de 
venituri, pentru toți monitorii-instructorii de schi/snowboard care folosesc domeniul 
schiabil al orasului Azuga  în cuantum de 1.000 lei/monitor/instructor atestat/sezon.  
 Introducerea acestei taxe a fost gandita in scopul asigurării  fondurilor necesare  
întreținerii și dezvoltării domeniului schiabil. De asemenea, taxa are drept scop constituirea 
unei comunitati locale de monitori/instructori de schi/snowboard, cu atestat, autorizati in 
conditii legale sa desfasoare activitati de monitorie in conditii de maxima siguranta pentru 
beneficiarii interesati de cursuri de schi/snowboard. 
 Inființarea acestei taxe este justificată de faptul că monitorii/instructorii  de 
schi/snowboard care isi desfasoara activitatea in cadrul domeniului schiabil al orasului 
Azuga obțin venituri folosind infrastructura publică locală, infrastructură care a necesitat 
investiții substanțiale de la bugetul local și care implică un efort financiar  permanent, 
precum și obținerea de venituri pentru dezvoltare. 
             Prin înființarea acestei taxe se are in vedere: 

- cresterea incasarilor la bugetul local ; 
-    cresterea calitatii serviciilor de intretinere partii de schi/snowboard; 
-    cresterea potentialului sportiv si turistic al zonei; 
In acest sens  se propune instituirea taxei monitori/instructori  schi / snowboard 

si aprobarea regulamentului privind instituirea si aplicarea taxei monitori/instructori  

schi / snowboard pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023. 

 
  PRIMAR ,           ADMINISTRATOR PUBLIC 

Ciprian George BARBU                  Mircea ARIEȘAN 
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Nr. inreg. 17590/03.11.2022  
 

STUDIU DE IMPACT 
privind instituirea taxei pentru monitori / instructori de schi/snowboard pe raza 

localității Azuga in anul fiscal 2023 

 
 
 
Motivul emiterii actului normativ 
 
 Potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, autorităţile 
administraţiei publice locale au competenţe în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi 
încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror altor venituri ale unităţilor 
administrativ teritoriale.  
 Anual, în temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul 
local al Orașului Azuga aprobă taxe locale şi tarife pentru anul fiscal următor, acestea 
constituie integral venituri  proprii, inclusiv amenzile şi penalităţile aferente acestora şi sunt  
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetele 
locale. 
 Taxele locale, ca surse de venituri proprii ale bugetelor locale  sunt reglementate de 
Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 
          Având în vedere cele expuse mai sus,  se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de 
consiliu privind aprobarea “ taxei pentru monitori/instructori  de schi/snowboard” 
          Aprobarea acestei taxe este determinată de necesitatea asigurării  fondurilor pentru 
întreținerea  și dezvoltarea  domeniului schiabil, cu implicații  directe în dezvoltarea 
enomico-socială a întregului oraș. 

 
Impactul economico-social al proiectului de  hotărâre privind aprobarea  “ taxei 
pentru monitori/instructori  de schi/snowboard”  
 
 Beneficiarul veniturilor încasate ca urmare a aplicării acestei taxe este orașul Azuga 
și cetățenii acestuia. 
 Prin încasarea acestei taxe , investițiile realizate din bugetul local al orașului Azuga  la 
domeniul schiabil , de către  administrația publică, ar urma să fie parțial amortizate, de 
asemenea se are în vedere crearea de facilitati pentru o mai buna exploatare a  domeniului 
schiabil Cazacu si Sorica, cu posibilitati de  atragere de investitii  noi și dezvoltare durabilă. 

Prin încasarea acestei taxe se  urmareste  inregistrarea unui impact pozitiv asupra 
intregii comunitati locale si chiar asupra intregii zone, prin cresterea ofertei de noi locuri de 
munca direct create, cresterea salariilor, a vanzarilor, contribuind in final la asigurarea 
stabilitatii si a extinderii economice a orasului Azuga. 

În sprijinul operatorilor economici cu activitate turistică , de alimentație publică și 
agrement,  o atentie deosebita se acorda dezvoltarii domeniului schiabil, asigurarii de 
conditii optime de petrecere a timpului liber, atat pentru cetatenii orasului Azuga, cat si 
turistilor care vin in statiune. Se are in vedere diversificarea oportunitatilor oferite turistilor 
pe domeniul schiabil, prin oferirea de servicii calificate schiorilor și a copiilor care practica 
acest sport. 
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Impactul financiar asupra bugetului local 
 
  Autoritatea administrației publice locale are în derulare obiective de investiții menite 
să contribuie la dezvoltarea Stațiunii Azuga și, implicit,  la creșterea nivelului de trai al 
cetățenilor orașului, pentru realizarea cărora, colectarea de taxe și impozite la bugetul local 
este mai mult decât insuficientă. 
 Pentru pârtiile de schi pe care le deţine în proprietate oraşul Azuga au fost alocate 
fonduri  substanțiale de la bugetul local  de aproximativ 15.490.954,93 lei, sumă la care se 
adaugă cheltuielile cu salubritatea, deszăpezirea domeniului schiabil, apa și curentul pentru 
producerea zăpezii artificiale, dar și cheltuielile de mentenanță pentru instalația de 
transport pe cablu. 
 Întrucât este absolut necesară echilibrarea bugetului local prin recuperarea 
cheltuielilor generate de întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii domeniului 
schiabil, se va aplica “taxei pentru monitori/instructori  de schi/snowboard”. 

Exercitarea profesiei de monitor/instructor  de schi/snowboard, snowboard şi 
sporturi de alunecare pe zăpadă,  reglementata prin legislatia in vigoare a MMFPS, are loc si 
pe domeniul schiabil al orasului Azuga. Monitorii pot functiona fie individual, fie in cadrul 
scolilor de schi in functie de categoria pe care o detin conform criteriilor de clasificare 
stabilite de legisatia in vigoare. 

 
 

Odata cu dezvoltarea infrastructurii sportive a orasului, in special a domeniului 
schiabil al orasului Azuga ca si statiune de interes national, se impune instituirea unei taxe 
denumita „ taxa monitori/instructori  schi/snowboard” din care sa se realizeze acoperirea 
costurilor cu intretinerea domeniului schiabil al orasului. 

 
Reglementarea activităţii monitorilor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe 

zăpadă a condus la elaborarea şi punerea în practică a unui cadru legal şi coerent privind 
formarea, specializarea şi promovarea celor care doresc să exercite această profesie, şi la 
diversificarea activităţilor de agrement.  

 
Obtinerea de venituri de catre persoanele atestate legal sa desfasoare astfel de 

activitati, utilizand infrastructura domeniului schiabil de la nivelul orasului Azuga a condus 
la instituirea acestei taxe, cu impact financiar asupra bugetului local al orasului.   
 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 

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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 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 

 
    

 

         ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR,                                         SERV ECONOMIC, 

              Mircea ARIEȘAN                                                                          Ileana Minodora CÎRSTEA 
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 Nr. inreg. 17607/03.11.2022                      Anexa 3  la PROIECT de Hotarâre nr. 192/2022 
                  

REGULAMENT 
 

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

localității Azuga in anul fiscal 2023 

 
  

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; 
g) Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să 

coboare pe jos; 
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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  
  CUI 2843850; 
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Dupa achitarea taxei datorate, fiecare monitor/ instructor de schi/snowboard va 
primi,  pentru perioada ianuarie 2023 – martie 2023: 

 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  care atesta faptul ca atat monitorul cat si angajatorul acestuia nu 
figureaza cu  creante bugetare de plata scadente catre bugetul local al Primariei 
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. 
 Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01.01.2023. 

 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. 

 
 

           ADMINISTRATOR PUBLIC,                  BIROU VENITURI, 

  Mircea ARIEȘAN            Mariana VÎNĂTORU 

 

 Intocmit, 

 Raluca COMȘA 
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LEGITIMATIE  ACORD 

MONITOR SCHI / SNOWBOARD  

        NR. ……………./……………….. 

Valabila de la ../../….               pana la ../../…. 

 

VALABIL DE LA :   01.01.2021 

PANA LA : 31.12.2021 

 

    Ls,                           NUME PRENUME 

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