
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE                 
ORAŞUL TĂŞNAD              
CONSILIUL LOCAL                   

HOTĂRÂREA Nr. 179 
din data de 30 decembrie 2021 

 

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Tășnad și 
aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale pentru promovarea 

turismului în orașul Tășnad 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, 
în data de 30 decembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 28534/27.12.2021; 
 Analizând Referatul nr. 27287/15.12.2021 al Compartimentului Impozite și Taxe 
locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 28536/28.12.2021 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
28604/2021; 
 În baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Titlului IX, Cap. VIII, punctul nr. 161 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) și d), ale alin. (4) lit. c) și alin. 
(7) lit. s) precum şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se instituie taxa specială pentru promovarea turismului în orașul Tășnad. 
 Art.2 – Se aprobă Regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru 
promovarea turismului în orașul Tășnad, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 
 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Tăşnad şi Serviciul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Tășnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 



 
 

ROMÂNIA                                                                         ANEXA 
JUD. SATU MARE                                      LA HOTĂRÂREA NR. 179/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL         

REGULAMENT 
 

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în 
orașul Tășnad 

  
 
 Art.1 Obiectul regulamentului 
          Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru 
reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru 
dezvoltarea turismului în localitatea Tășnad. 

 Art.2. Obiectivele taxei speciale 
            Obiectivele instituirii taxei speciale sunt următoarele; 
- Promovarea obiectivelor turistice din Tășnad și a destinației turistice Tășnad, în 
ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști; 
- Creșterea calității serviciilor turistice și crearea de noi servicii de turism; 
- Dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene direct legate de 
activitatea turistica, atragerea de investiții în turismul local; 
- Susținerea proiectelor turistice inovative în vederea dezvoltării smart turism; 
- Susținerea sistemului online de promovare turistică, în coordonatele agreate la 
nivel integrat; 
- Elaborarea unui program multianual de dezvoltare turistică a destinației; 
- Elaborarea, implementarea și monitorizarea proceselor necesare sistemului de 
management al calității turistice; 
- Consolidarea brandului turistic al orașului Tășnad; 
- Susținerea activităților culturale, turistice, etc. care pot contribui la creșterea 
numărului de turiști din orașul Tășnad; 
- Promovarea produselor locale și a gastronomiei tradiționale; 
- Participarea/ înscrierea în rețele/organizații/structuri europene sau globale care 
pot crește valoarea turistică a orașului Tășnad. 
 
  Art.3. Cadrul legal 
              Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 
- art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) și d), ale alin. (4) lit. c) și alin. (7) lit. s) precum şi 
ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 



 
 

- art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- pct.161 din Titlul IX- Impozite si taxe locale, cap .VIII al H.G. nr.1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
 ART.4. Definirea termenilor 
              Definiția unor termeni utilizați în cuprinsul prezentului regulament: 
- Promovare turistică- activitate realizată pe plan local, național sau internațional, 
care prezintă cele mai reprezentative elemente ale destinației turistice Tășnad, în 
ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști. 
- Servicii de turism- servicii publice care oferă informații si materiale turistice, 
special concepute, vizitatorilor orașului Tășnad si actorilor locali din domeniul 
turismului. Acestea pot fi sub forma unor investiții sau servicii publice sau 
materiale/obiecte/spații care să contribuie la creșterea informării si sprijinului in 
rândul vizitatorilor/ turiștilor si actorilor turistici locali, deopotrivă. 
- Servicii publice personalizate- se referă la produsele special create pentru 
creșterea gradului de ședere în oraș  sau produse personalizate din arealul orașului 
Tășnad 
- Brand turistic – concept/viziune de dezvoltare turistică a orașului Tasnad, valori 
și  un set de acțiuni  /măsuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii 
propuse. Acesta va fi insoțit și de elemente vizuale, verbale, audio/video etc. 
distinctive și reprezentative pentru oraș și valorile sale. 
 Susținerea activitaților culturale, turistice etc. - acțiuni realizate de 
autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, în vederea creării, susținerii 
și/sau dezvoltării de evenimente care pot contribui pozitiv la atractivitatea 
turistică a Orașului Tășnad. 
 Structuri de cazare turistica - sunt constructii și amenajări destinate  prin  
proiectare și execuție cazării turiștilor, împreună cu serviciile specifice aferente, 
proprietatea persoanelor fizice/juridice. Acestea includ: hoteluri, hoteluri-
apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, 
campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori în 
clădiri cu altă destinație, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unitați 
cu funcțiuni de cazare turistica clasificate de  către Ministerul Turismului. 
 
 Art. 5. Plătitorii taxei speciale 



 
 

 Platitorii taxei  speciale  pentru  promovarea  turistică sunt  persoanele  care  
beneficiază  de servicii de cazare în structurile de cazare turistică clasificate de 
pe raza orașului Tășnad. 
 
 Art. 6. Cuantumul și termenele de plata a taxei speciale 
 1. Începând cu 1 ianuarie 2022, taxa specială pentru promovarea turismului 
în orașul Tășnad, se stabilește prin aplicarea cotei de 1% la valoarea totală a 
cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu 
include TVA. 
 2. Cuantumul taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Tășnad 
se stabilește anual prin hotărâre de consiliu local privind stabilirea nivelurilor 
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale. 
 3. Taxa este nepurtătoare de TVA și se reține la sursă de către structurile 
de cazare turistică, care o evidențiază distinct si o înregistrează în contabilitate 
separat de tariful de cazare și mic dejun. 
 4. Taxa specială pentru promovarea turismului în orașul Tășnad este lunară. 
 5. Nivelul și modul de calcul se stabilesc prin Hotărârea consiliului local 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 
locale. 
 6. Taxa speciala pentru promovarea turismului in orașul Tășnad încasată 
de structurile de cazare turistică va fi virată lunar la bugetul local într-un cont 
colector unic deschis la Trezoreria Tășnad.   
 7. Taxa speciala pentru promovarea turismului in orașul Tășnad se plătește 
lunar pana la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care avut loc cazarea.    
 8. Orice unitate de cazare care încasează taxa speciala pentru promovarea 
turismului în orașul Tășnad are obligația de a depune o declarație-decont conform 
formularului tipizat - Anexa I la regulament, la Biroul de Impozite și taxe locale, 
până la data stabilită pentru fiecare plata a taxei speciale. 
 9. Unitatea de cazare care încasează taxa specială răspunde pentru calculul 
corect al taxei speciale, depunerea la timp a declarației -decont și plata la timp a 
taxei speciale către bugetul local. 
 10. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către structurile de cazare 
turistică a taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Tășnad, datorată 
bugetului local, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 
 11. Nivelul majorării de întârziere si modul de calcul al acesteia sunt 
prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.  
 Art. 7. Destinația taxei speciale 



 
 

 Taxa specială se constituie într-un fond pentru promovarea și dezvoltarea 
turismului în orașul Tășnad, cu urmatoarele destinații; 
- finanțarea serviciilor și produselor oferite turiștilor sau actorilor locali din 
domeniul turismului, dezvoltarea infrastructurii turistice, conform obiectivelor 
instituirii taxei speciale; 
- realizarea activitaților de promovare și marketing în scopul atragerii de turiști 
sau investiții în servicii turistice; 
- organizarea/finanțarea acțiunilor și evenimentelor turistice, culturale etc. care 
au  impact în dezvoltarea turismului în orașul Tășnad și atragerea unui număr mai 
mare de turisti. 
 
 Art. 8. Instituții/Compartimente implicate 
 Taxa special încasată de structurile de cazare turistică va fi colectată în 
bugetul local prin Biroul de impozite și taxe locale și va fi utilizata pentru 
promovarea si dezvoltarea turismului în orașul Tășnad, conform destinației și 
obiectivelor instituirii taxei speciale.  
 Sumele colectate din taxa specială rămase neutilizate la sfârșitul anului se 
vor folosi în anul următor cu aceeași destinație. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA I 
la Regulamentul privind instituirea taxei special pentru promovarea turismului 

în orașul Tășnad 
 

DECLARAȚIE-DECONT 
privind sumele încasate reprezentând 

taxa specială pentru promovarea turismului 
în orașul Tășnad 

 
Subscrisa …………………………………………………., cu sediul în ROMÂNIA 
/…………………, județul ……………………, codul postal ……………., 
municipiul/orașul/comuna …………………………, satul/sectorul 
……………………….,str. ………………………………, nr…….., bl. .., sc..., et.…, 
ap...,C.I.F………………….,tel./fax…………………………...,e-mail…..,reprezentată 
prin ………………………………………., în calitate de acționar 
unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal in ROMÂNIA/ 
……………. ,județul ……………………….., codul postal …………., 
municipiul/orașul/comuna ……………………….., satul/sectorul……………………, 
str. …………………………,nr. …….., bl. ………, sc. ……, et. ….., ap. ……, 
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ……,  nr. ……………., C.I.F. 
…………………………, tel./fax ……………………, e-mail ………………………., 
declar că taxa specială de promovare a turismului încasată în luna 
………………./……………., de către unitatea de cazare …………………,situată la 
adresa …………………………………………………., a fost în sumă de 
……………………….. lei și s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/ 
chitanța/mandat postal …………………./……………………….. în contul nr. 
………………………………………… 
 
         Nivelul taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Tășnad s-a stabilit 
in baza Legii Nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 
          Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzatoare 
adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și 
complete.                
                       Data………………     
 
          Reprezentant legal,    Serviciul financiar-contabil,     
       L.S. ________________________         L.S.____________________________ 
 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 


