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EXPUNERE DE MOTIVE
pentru instituirea taxei hoteliere 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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„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. 484 din Legea nr.227/2015 – Cod fiscal: Taxe speciale
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul
General
al
Municipiului
Bucureşti,
după
caz,
pot
adopta
taxe
speciale.
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora
se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de
serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze
prestaţii
ce
intră
în
sfera
de
activitate
a
acestui
tip
de
serviciu.
Strategia locala de dezvoltare economico-sociala a orasului Azuga are ca principal obiectiv
stimularea potentialului economic si turistic.
Până în prezent orașul Azuga a dezvoltat şi consolidat o serie de proiecte de interes major
și are în vedere organizarea unei serii de acţiuni/iniţiative ale căror principale obiective sunt
creșterea competitivității și asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului.
Promovarea localității noastre ca „stațiune de interes național”, ca destinatie turistică
constituie unul dintre obiectivele prioritare ale strategiei pentru dezvoltarea turismului,
deoarece turismul este un factor important în evoluția circulației turistice interne și
internaționale.
Desfășurarea unor actiuni de promovare turistică prin organizarea de evenimente cultural
– sportive și de divertisment necesita fonduri alocate din bugetul local.
Primaria Oras Aszuga prin compartimentele de specialitate promoveaza statiunea Azuga
prin intermediul materialelor si campaniilor de promovare .
Instituirea taxei hoteliere asupra veniturilor încasate servicii de cazare se face pentru a
putea sustine promovarea prin mijloace media si nu numai a statiunii Azuga , reusind astfel sa se
atraga un numai mai mare de turisiti si implicit venituri mai mari pentru structurile de cazare din
localitate.
Totodată se urmăreste ,,Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii statiunii AZUGA ca destinaţie turistică’’.
In acest sens se propune instituirea taxei hoteliere si aprobarea Regulamentului privind
instituirea si aplicarea taxei hoteliere pe raza localității Azuga in anul fiscal 2022,
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