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STUDIU DE IMPACT 

privind instituirea “taxei pentru sapatura in infrastructura domeniului public” si a 
„taxei pentru ocuparea temporara a domeniului public/ privat pe raza localității Azuga 

pentru anul fiscal 2022 
 

Motivul emiterii actului normativ 
 Având în vedere prevederile Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 
şi în conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea şi aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale intră în componenţa consiliului local conform prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b 
coroborat cu alin. 4 lit. c din Ordonanta de urgenta 57/2021 privind Codul administrativ. 

În materie fiscală, dispoziţiile Codului fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din 
alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în 
venituri ale bugetului local, urmând ca utilitatea acestora să aibă loc în condiţiile 
reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale). 

Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce privesc 
impozitele şi taxele locale, prin aprobarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, au fost 
datorate în principiu următorilor factori: 

- reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili; 
- încurajarea investiţiilor; 
- impactul în bugetele autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să 

stabilească politica fiscală locală tinând cont de propriile necesităţi de 
proiectare bugetară. 

La stabilirea taxelor locale pentru anul 2022, în oraşul Azuga, s-a avut în vedere 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui act normativ privind 
stabilirea taxelor locale pentru anul 2022. 
Aprobarea acestui act normativ este determinată de necesitatea stabilirii şi colectării taxelor 

locale pentru anul 2022 la nivelul oraşului Azuga, în vederea asigurării resurselor necesare 

pentru  întreţinerea, conservarea şi continuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de 

pe raza localitatii Azuga, cu implicații  directe în dezvoltarea enomico-socială a întregului 

oraș. 

 
Impactul economico-social al proiectului de act normativ 
Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 
Prin încasarea acestor taxe se  urmareste  inregistrarea unui impact pozitiv asupra 

intregii comunitati locale si chiar asupra intregii zone, prin modernizarea drumurilor de pe 

raza Orasului Azuga , prin dezvoltarea turismului datorata infrastructurii moderne,  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. 
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Existenta unei infrastructuri moderne  va determina atragerea de turisti si va ave impact 

direct in activitatea operatorilor economici cu activitate turistică , de alimentație publică și 

agreement din oras.  

     Intreţinerea, conservarea şi continuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de pe 
raza localității Azuga, realizate atât din fonduri europene cât şi cu fonduri din bugetul local, 
a devenit o preocupare majoră și prioritară atât pentru autoritățile locale cât și pentru 
cetățenii orașului Azuga. 
 
    Preocuparea autoritătii locale este îndreptată și asupra  turiștilor al  căror număr este în 
continuă creștere, având în vedere că orașul Azuga este  o stațiune de interes național. 

 
Impactul financiar asupra bugetului local   

         Întrucât este absolut necesară echilibrarea bugetului local prin recuperarea 

cheltuielilor generate de întreţinerea, conservarea şi continuarea lucrărilor de modernizare 

a drumurilor de pe raza localitatii Azuga  se va aplica “taxa pentru sapatura in infrastructura 

domeniului public” si  „taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public/ privat ”. 

 
Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

Nu este cazul 

 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. 

 
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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