
ROMANIA ANEXA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA

Regulament
privind modul de aplicare a taxei speciale  ,,taxa de statiune balneoclimatica”

Obiectul  prezentului  regulament  il  reprezinta  stabilirea  unui  cadru
reglementat privind instituirea taxei speciale  de statiune balneoclimatica, taxa care
se face venit la bugetul local Turda.

Art.1. Obiectivele  instituirii taxei de statiune balneoclimatica.

-Promovarea obiectivelor turistice din municipiul Turda, in vederea cresterii
numarului de turisti;

-Sustinerea activitatilor si organizarea de evenimente care pot creste numarul
de turisti din municipiul Turda;

-Dezvoltarea  de  proiecte  finantate  din  fonduri  europene,  direct  legate  de
activitatea turistica;

-Participarea si inscrierea orasului in retele/organizatii/structuri europene sau
globale care pot creste valoarea turistica a orasului;

-Activitati  de  infrumusetare  a  statiunii  (plantare  de  flori,  arbori,  arbusti,
intretinerea  spatiilor  verzi,  amplasarea  de  mobilier  stradal-banci,  panouri  de
informare, etc.).

ART. 2. Cadrul legal al prezentului regulament.

 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, forma la zi, art.20
si 30;

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, forma la zi,  art. 484;
 Legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale, forma la zi,

art. 36 alin. (2) si (4);
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, forma la zi

Art. 3. Platitorii taxei de statiune balneoclimatica.
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Platitorii taxei de statiune balneoclimatica sunt  persoanele care se cazeaza
intr-o unitate de cazare situata in municipiul Turda ( inclusiv la persoane fizice
care desfasoara activitati de cazare).

Taxa  se  încasează  de  către  persoanele  fizice  si  juridice  prin  intermediul
cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Unitatea  de  cazare  are  obligatia  de  a  calcula  si  incasa  taxa  de  statiune
balneoclimatica de la fiecare persoana,  odata cu luarea ei in evideta unitatii  de
cazare.

Art. 4. Cuantumul, termenele de plata si modul de declarare

Taxa de statiune balneoclimatica se stabileste la nivelul de  2% din valoarea
totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se
încasează  de  persoanele  fizice  si  juridice  prin  intermediul  cărora  se  realizează
cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Persoanele juridice si fizice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au
obligatia  ca  in  documentele  utilizate  pentru  incasarea  tarifelor  de  cazare  sa
evidentieze  distinct  taxa  de  statiune  balneoclimatica  incasata,  determinata  in
functie de cota  stabilita de catre autoritatea deliberativa.

Sumele incasate cu titlu de taxa de statiune balneoclimatica se declara  si se
varsa la bugetul local al  municipiului, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs
pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi
nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare.

Pentru plata cu intarziere a taxei de satatiune balneoclimatica se vor percepe
majorari  de  intarziere  conform Legii  nr.  207/2015 privind Codul  de  procedura
fiscala, art. 183.

Se instituie obligatia depunerii  de catre toate persoanele  fizice si  juridice
care realizeaza activitati  de cazare,  a declaratiei-decont  privind sumele  incasate
reprezentand taxa de statiune balneoclimatica.

Modelul  declaratiei-decont   privind sumele  incasate  reprezentand taxa de
statiune balneoclimatica se regaseste in Anexa 1 la prezentul regulament, si se va
pune la dispozitie in mod gratuit de catre Directia impozite si taxe locale Turda sau
se  va  putea  descarca  de  pe  site-ul  Primariei  Turda,  sectiunea  Impozite  si  taxe
locale, subsectiunea Imprimare tipizate.

Art. 4.Sanctiuni
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Nerespectarea  prevederilor  prezentului  titlu  atrage  raspunderea
contraventionala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
          Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) depunerea peste termen a declaratie-decont cu private la taxa de statiune
balneoclimatica datorata;
    b) nedepunerea declaratiei-decont prevazute la art. 4.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la alin.  b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.

 In  cazul  persoanelor  juridice,  limitele  minime  si  maxime  ale  amenzilor
prevazute la lit. a) si b) se majoreaza cu 300%.

Cuantumul  amenziloreste  cel  prevazut  la  art.  493 din  Legea  nr.227/2015
privind Codul fiscal.

Art. 5. Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

 Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, 
dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si
taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizărilor aferente.

          Director executiv                                       Consilier juridic
           Elena Farcasan                                           Elena Rusu

Intocmit: Elena Farcasan/3ex

Anexa 1
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Contribuabil⃰…………………….
Sediul……………………………
Cod unic de înregistrare…………

Înregistrata sub nr…………din………….la
UAT MunicipiulTurda
Funcționarul public            
                                       ………………….s.s.

DECLARAȚIE-DECONT
Privind sumele încasate reprezentând taxa de stațiune balneoclimatică

Subsemnatul…………………………  , identificat prin actul de identirare……, seria….., nr. 
…… și codul numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I , domiciliat  in România / ……….. 
….….……,județul………………,cod poștal…………., comuna/orasul/municipiul……………. 
………………………….,satul/sectorul………….., str…………………………, nr….., bl…...., 
sc….., et….., ap….., declar că taxa de stațiune încasată în luna……..an……,de catre unitatea de 
cazare………………………...situată la adresa………………………………………….., a fost în
sumă de …………… lei și s-a vărsat la bugetul local cu ordinal de plata nr….. din data de 
……………….în contul nr…………………………………….

Taxa de stațiune este în cotă de ………..din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare 
pentru fiecare zi de sejur a turistului.

Prin  semnarea  prezentei  am  luat  la  cunoștință  că  deslararea  necorespunzătoare  a
adevărului  se  pedepsește  conform  legii  penale,  cele  declarate  fiind  corecte  și
complete…………………….(data întocmirii declarației).

DIRECTOR                                                    SEF COMPARTIMENT CONTABIL
………………………………..                                  ……………………………………….
(prenume, nume și semnatura)                                           (prenume, nume și semnatura)

⃰se completeaza numai in situatia persoanelor jutridice, caz in care semnatarul declaratiei este 
reprezentantul acesteia.
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