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RAPORT
privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect:
Completarea HCL nr. 521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a unor
taxe speciale
Prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 521/2017 s-a aprobat Regulamentul de
stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui ,
astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărârea consiliului local anterior menționată.
Începând cu data de 01.01.2021, propunem completarea HCL nr. 521/2017 privind
aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale cu un articol prin care se
instituie taxa specială pentru promovarea turismului.
Taxa pentru promovarea turismului constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie
pentru:
- promovarea obiectivelor turistice din Municipiul Baia Mare și a destinației turistice Baia
Mare, în ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști;
- susținerea activităților culturale care pot crește numărul de turiști din Municipiul Baia
Mare;
- crearea de servicii de turism gratuite pentru turiști și actorii privați din turismul local,
deopotrivă;
- creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor;
- crearea și consolidarea brandului turistic al Municipiul Baia Mare.
- dezvoltarea de proiecte, finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea
turistică;
- creșterea veniturilor obținute din turism în Municipiul Baia Mare.
Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului sunt persoanele care beneficiază de
servicii de cazare, prin unitățile de cazare care desfășoara activități pe raza Municipiul
Baia Mare. Orice unitate de cazare de pe raza Municipiul Baia Mare, care realizează
venituri din cazare are obligația de a încasa și vărsa la bugetul local al Municipiul Baia
Mare taxa specială pentru promovarea turismului.
Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 3% din valoarea tarifelor
de cazare exclusiv TVA. Taxa va fi inclusă în costul nopții de cazare.
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Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare până în data de 10, inclusiv, a lunii
următoare celei în care s-a colectat taxa de la persoanele care au plătit cazarea.
Pentru neplata la termenul scadent, se datorează, conform art. 183 (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, majorări de întârziere în cotă de 1% din
cuantumul sumei datorate, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua
următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Unitatatea de cazare (persoană fizică sau persoană juridică) are obligația de a depune
lunar declarație decont la Direcția de Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare
până în data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa.
Având în vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de hotărâre
privind completarea HCL nr. 521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a
unor taxe speciale prin adăugarea unui articol privind instituirea taxei speciale pentru
promovarea turismului și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și
administrarea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Baia Mare.
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