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STUDIU DE IMPACT
privind instituirea taxei pentru utilizarea Salilor de sport si a bazei sportive 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 utilizarea Salilor de sport si a bazei sportive”
Aprobarea acestei taxe este determinată de necesitatea acoperirii cheltuielilor
ocazionate de exploatarea salilor de spăort si a bazei sportive a orasului Azuga. De
asemenea, instituirea cestei taxe va contribui la alimentarea fondurilor pentru dezvoltarea
in domeniul sportiv si turistic al localitații Azuga.
Impactul economico-social al proiectului de hotărâre privind aprobarea “ taxei
pentru utilizarea Salilor de sport si a bazei sportive”
Beneficiarul veniturilor încasate ca urmare a aplicării acestei taxe este orașul Azuga
și cetățenii acestuia.
Prin încasarea „taxei pentru utilizarea salilor de sport si a bazei sportive” se
urmărește înregistrarea unui impact pozitiv asupra întregii comunităti locale, ocazionat de
desfășurarea diverselor evenimente și activităti sportive la nivelul orașului .
Sălile de sport și baza sportivă ale orașului Azuga contribuie la creşterea vizibilităţii
orașului atât din punct de vedere turistic cât și sportiv. Cererea pentru noi spații de
desfășurare a diverselor evenimente sportive / activități la nivelul orașului fiind în creștere
s-a identificat necesitatea realizării de spații noi care să ofere persoanelor interesate
posibilitatea desfășurării de antrenamente, evenimente sportive, etc..
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
pe domeniul schiabil, prin oferirea de servicii calificate schiorilor și a copiilor care practica
acest sport.
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Impactul financiar asupra bugetului local
În acest scop, din încasarile ce se vor efectua din taxa pe utilizarea sălilor de sport și
a bazei sportive, orașul Azuga va beneficia de o mai bună promovare si vizibilitate în mediul
sportiv si de recreere. Promovarea sălilor de sport și a bazei sportive din oraș ca
oportunități de desfășurare a activităților și evenimentelor sportive precum și de petrecere
a timpului liber va aduce un surplus de încasări bugetului local.
Efectele proiectului de hotărâre 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.
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în Orasul Azuga.
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