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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/2021 

privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru promovarea turistică 
 a oraşului Haţeg, începând cu 1 ianuarie 2022 

 
Consilierul local din cadrul Consiliului local Haţeg, Botca Adrian Sergiu, în temeiul 

art. 136 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare nr. 2316 din 04.02.2021 prin care se propune 
aprobarea instituirii taxei speciale pentru promovarea turistică a oraşului Haţeg, începând 
cu 1 ianuarie 2022. 

Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 228/2019 privind aprobrarea regulamentului de 
stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot 
institui; 
 In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 484 alin. (1)-(3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale punctului 161 din 
Titlul IX, capitolul VIII al Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), 
art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-
(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
PROPUNE : 

 
Art. 1 (1)Se aprobă instituireataxei speciale pentru promovarea turistică a oraşului 

Haţeg, începând cu 1 ianuarie 2022, în cuantum de 2 lei din valoarea tarifului de cazare 
pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. 
 (2) Cuantumul taxei speciale prevăzut la alin. (1), precum şi modul de calcul al 
acesteia, după anul fiscal 2022, se aprobă anual prin hotărârea Consiliului local Haţeg de 
aprobare a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale. 
 Art. 2 Se aprobă regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea 
turistică a oraşului Haţeg, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă formularul tipizat al declaraţiei – decont privind sumele încasate, 
reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a oraşului Haţeg, conform anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 (1) Taxa specială prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se face venit la 
bugetul local al oraşului Haţeg şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxa aceasta, conform 
regulamentului prevăzut la art. 2 . 



(2) Taxa specială prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi virată lunar la 
bugetul local, într-un cont colector unic, deschis la Trezoreia Haţeg, destinat doar încasării 
acestei taxe, sumele rezultate din colectarea sa fiind utilizate, în condiţiile legii, doar pentru 
promovarea turistică a oraşului Haţeg. 

Art. 5 Anexele  nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
Art. 6Se mandatează primarul oraşului Haţeg, prin direcţia executivă economică şi 

biroul impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a 
întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, în vederea punerii în aplicare prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 7 (1)Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la afişarea/publicarea acesteia, în condițiile legii.  

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Consiliul local Hațeg se 
întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

(3) Împotriva modului de soluționare a contestațiilor, potrivit alin. (3), poate fi 
formulată acțiune în justiție la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 8 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, 
în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, 
Compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice, domnului consilier local 
Botca Adrian Sergiu, Biroului impozite şi taxe locale şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor interesate. 
 
 
 
Haţeg, 04 februarie 2021 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Consilier Local, 

Botca Adrian Sergiu 


