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 Nr. inreg. 17570/03.11.2022  

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru instituirea taxei hoteliere 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  

 
Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale -  

Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale : 
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„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. 484 din Legea nr.227/2015 – Cod fiscal: Taxe speciale 
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora 
se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 
organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 
prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 
 

Strategia locala de dezvoltare economico-sociala a orasului Azuga are ca principal obiectiv 
stimularea potentialului economic si turistic. 
 Până în prezent orașul Azuga  a dezvoltat şi consolidat o serie de proiecte de interes major 
și are în vedere organizarea unei serii de acţiuni/iniţiative ale căror principale obiective sunt 
creșterea competitivității și asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului. 
 Promovarea localității noastre ca „stațiune de interes național”, ca destinatie turistică 
constituie unul dintre obiectivele prioritare ale strategiei pentru dezvoltarea  turismului, 
deoarece turismul este un factor important în evoluția circulației turistice interne și 
internaționale.  
 Desfășurarea unor actiuni de promovare turistică prin organizarea de evenimente  cultural 
– sportive și de divertisment necesita fonduri alocate din bugetul local. 
 Primaria Oras Aszuga prin compartimentele de specialitate  promoveaza  statiunea Azuga 
prin intermediul materialelor si campaniilor  de promovare . 
 Instituirea taxei hoteliere asupra veniturilor încasate servicii de cazare se face pentru a 
putea sustine promovarea prin mijloace media  si nu numai   a statiunii Azuga , reusind astfel sa se 
atraga un numai mai mare de turisiti si implicit venituri mai  mari pentru structurile de cazare din 
localitate. Totodată  se urmăreste ,,Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii atractivităţii statiunii AZUGA ca destinaţie turistică’’.  

In acest sens  se propune instituirea taxei hoteliere si aprobarea Regulamentului privind 

instituirea si aplicarea taxei hoteliere pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023., 

 

 

       PRIMAR ,           ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Ciprian George BARBU                  Mircea ARIEȘAN 
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 Nr. inreg. 17587/03.11.2022  
  

STUDIU DE IMPACT 

privind instituirea taxei hoteliere pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023 

 

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 2012-2022 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- 2022, 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. 

 

         ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR,                                         SERV ECONOMIC, 

              Mircea ARIEȘAN                                                                          Ileana Minodora CÎRSTEA 
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 Nr. inreg. 17598/03.11.2022 Anexa 9  la PROIECT de Hotărâre nr.192/2022 

 

 

REGULAMENT   

privind  instituirea si aplicarea taxei hoteliere pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023 

 Pentru șederea într-o unitate de cazare, Consiliul Local instituie o taxă în cotă de 2% din 

valoarea totală a serviciilor de cazare, fără TVA. 

 Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare de pe teritoriul administrativ al orașului 

Azuga denumită “taxă hotelieră” poate fi încasat  de către persoane autorizate (fizice si juridice) 

concomitent cu luarea în evidență a persoanelor cazate.  

 Această taxă se va plăti pentru întreaga perioadă de ședere a oaspetelui și reprezintă 2% 

din tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare, tarife care nu includ TVA. 

 Dacă unitatea care oferă cazare nu evidențiază distinct pe factură sau pe alte documente 

justificative  cât reprezintă încasarea pentru serviciile prestate cu specific de cazare,  atunci cota 

de 2% se aplică asupra veniturilor încasate din prestări de servicii turistice, în funcție de gradul de 

ocupare a spațiilor  de cazare.  

 Unitățile de cazare au obligația sa depuna  lunar o declarație  / decont pentru taxa 

hotelieră  (ANEXA 1) colectata de persoanele cazate si sa achite  la compartimentul de specialitate  

al  autorității administrației publice locale până la data  de 10 inclusiv a lunii următoare pentru 

luna expirata contravaloarea taxei datorate. Decontul pentru taxa hotelieră se depune și în cazul 

în care nu sunt sume încasate. 

 Taxa hoteliera se achita astfel : 
 Numerar, la casieria Primariei Orasului Azuga – Compartiment Venituri 
 Prin virament bancar: 

 In contul : RO47TREZ52921120207XXXXX  
 deschis la TREZORERIA BUSTENI 
 Beneficiar: PRIMARIA ORAS AZUGA 
 CUI 2843850 
 

 Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul 

şi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

 Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01.01.2023. 
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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.  

 
4 

 ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR,                                         SERV ECONOMIC, 

              Mircea ARIEȘAN                                                                                   Mariana VÎNĂTORU 

 

 Intocmit, 

 Raluca COMȘA 
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ANEXA 1  

Nr. ............./........................      

DECLARAŢIE – DECONT 

privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră 

Subscrisa ............................................................................................................, cu sediul în ROMÂNIA/ 

..........................., judeţul ............................................, codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna 

........................................, satul/sectorul ................................., str. ......................................................................, nr. ........, 

bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.*)..............................................., tel./fax................................, e-mail 

…………………………, reprezentată prin .............................................................................................., în calitate de 

acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ......................, 

judeţul ........................................., codul poştal ..................., 

municipiul/oraşul/comuna........................................, satul/sectorul ..............................., str. 

......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin 

B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) ......................................, tel./fax .............................., e-

mail ………………...…………………, declar că taxa hotelieră pentru luna ..................../............., datorată de 

către unitatea hotelieră ………….……………............…………………. situată la adresa 

………………………...…………………………………………………….……….....………., a fost în sumă de 

......................................... lei şi s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanţa/mandat poştal 

......................../.............................. în contul nr. RO47TREZ52921120207XXXXX. 

 Taxa hotelieră s-a determinat pe baza cotei de 2 % din valoarea totala a cazarii fara TVA, 

conform Hotărârii Consiliului Local al ORASULUI AZUGA  nr. ...../............ . 

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului 

se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

.................................................................................  
                (data întocmirii declaraţiei) 

 

  Reprezentantul legal,            Seful compartimentului  contabil, 

    L.S...................................……………       L.S...................................……………  

   (prenumele, numele şi semnătura)                                     (prenumele, numele şi semnătura) 

 

NOTĂ: În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucureşti, un contribuabil deţine mai multe 

unităţi hoteliere, prezenta declaraţie-decont se depune pentru fiecare unitate hotelieră în parte.  

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.  

 

                                                             
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
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