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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND 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.
Potrivit art. 484, alin. 1, alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, pentru
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice,
consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului sunt:
- 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.
Taxa pentru promovarea turismului este datorată de către persoanele fizice și juridice care
beneficiază de servicii de cazare, prin unitățile de cazare care desfășoară activități pe raza
Municipiului Baia Mare.
Prin raportul de specialitate nr. 42450/23.11.2020 întocmit de către Direcția Taxe şi Impozite
din cadrul Municipiului Baia Mare, s-a prezentat modalitatea de stabilire a cuantumului taxei
pentru promovarea turismului și s-a propus aprobarea unei taxe în cuantum de 3% din
valoarea tarifelor de cazare, exclusiv TVA.
Având în vedere cele de mai sus, propun 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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