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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind instituirea taxei pentru inchiriere echipament sportiv pe raza localității Azuga in 

anul fiscal 2022 

 
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. 

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, 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 semnalate, precum și atribuțiile Consiliului local conferite 
de  Codul Administrativ privind gestionarea resurselor atât materiale, cât și financiare ale 
orașului, autoritatea administrației publice locale se propune instituirea “taxei pentru 
închiriere echipament sportiv în vederea  asigurării  fondurilor necesare  întreținerii și 
dezvoltării domeniului schiabil . 
             Cuantumul taxei este calculat diferenţiat, respectiv: 

 - 2000 lei/centru închiriere/sezon pentru centrele aflate în interiorul 
domeniului schiabil şi pe o rază de până la 200 m (Sorica, Cazacu, str. Valea Azugii, str. 
Gospodăriei) 

 - 1500 lei/centru închiriere/sezon pentru centrele aflate pe alte străzi decât 
cele amintite mai sus, în afara domeniului schiabil. 

Plata taxei speciale reprezintă o contraprestaţie a agentului economic în schimbul 
unui serviciu public care i se prestează lui însuşi (art. 2 pct. 55 Legea 273/2006: „taxă – 
suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia 
de către un operator economic, o instituţie publică ori un serviciu public”), astfel, valorea 
lucrărilor efectuate la domeniul schiabil este de aproximativ 15.989.151  lei, 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 
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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. 
 În situația în care nu s-ar face astfel de cheltuieli din bugetul local, centrele de 
închiriere material sportiv nu ar mai avea încasări, astfel, este justificat motivul instituirii 
acestei taxe, care se aplică în mod diferențiat, în funcție de locul unde își desfășoară fiecare 
activitatea, în interiorul domeniului schiabil sau pe alte străzi. 
 Prin înființarea acestei taxe se vor putea obține: 

- cresterea incasarilor la bugetul local  
-    cresterea calitatii serviciilor de intretinere partii de schi 
-    cresterea potentialului sportiv si turistic al zonei 
In acest sens  se propune instituirea taxei pentru inchiriere echipament sportiv si 

aprobarea regulamentului privind instituirea si aplicarea taxei pentru inchiriere echipament 

sportiv pe raza localității Azuga in anul fiscal 2022 

 
  
  PRIMAR ,           ADMINISTRATOR PUBLIC 
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