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STUDIU DE IMPACT 
 

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

localității Azuga in anul fiscal 2022 

 
 
 
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 
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pe domeniul schiabil, prin oferirea de servicii calificate schiorilor și a copiilor care practica 
acest sport. 
 
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 
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