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 Nr. inreg. 16935/08.11.2021 Anexa 5  la PROIECT de Hotărâre nr.172/2021 
 

REGULAMENT   

Privind instituirea si aplicarea taxei transport cablu pe raza localității Azuga in anul fiscal 

2022 

 Având în vedere prevederile art. 486  din Legea 227/2015 privind  Codul  Fiscal  și a 
HG 1/ 2016 pentru aprobarea Normelor  de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, 
precum și expunerea de motive și studiul de impact elaborate, pentru anul 2022 se instituie 
taxa de  transport, in cuantum de 10 % din incasarile fara TVA ale transportatorilor pe cablu 
si banda, care desfasoara activitate in zona partiilor de schi Azuga . 

 Taxa transport cablu, in cuantum de 10 % din incasarile fara TVA ale 
transportatorilor  pe cablu si banda, care desfasoara activitate in zona partiilor de schi 
Azuga  se încasează de la  persoane autorizate care desfasoara aceasta activitate. 

 Aceast procent se aplica la tariful de urcare fara TVA, si se va plăti pentru fiecare luna 
pana in data de 10 ale lunii urmatoare. 

 Persoanele autorizate, care desfasoara activitate in zona partiilor de schi Azuga,  au 
obligația de a depune lunar documente justificative pentru sumele achitate la  
compartimentul de specialitate  a  autorității administrației publice locale până la data  de 
10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa. 

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; 

 Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine 
calculul şi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

 Prezntul regulament intra in vigoare la 01.01.2022. 

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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