
           Anexa 4 la HCL nr.90/2019 
 
 

REGULAMENT 
privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul 

Borsec 
 
 

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 orașul Borsec. 
Art. 2. 
 Obiectivele taxei speciale 

Obiectivele instituirii taxei speciale sunt următoarele: 

• Promovarea obiectivelor turistice din Borsec şi a destinaţiei turistice 
Borsec, în ansamblul ei, în vederea creşterii numărului de turişti; 
• Creşterea calităţii serviciilor turistice şi crearea de noi servicii de 
turism; 

• Dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri europene direct legate 
de activitatea turistică, atragerea de investiţii în turismul local; 

• Susţinerea proiectelor turistice inovative în vederea dezvoltării 

smart turismului; 

• Susţinerea sistemului online de promovare turistică, în coordonatele 

agreate la nivel integrat; 

• Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proceselor necesare 
sistemului de management al calităţii turistice; 
• Consolidarea brandului turistic al orașului Borsec; 
• Susţinerea activităţilor culturale, turistice etc. care pot contribui la 
creşterea numărului de turişti din orașul Borsec; 
• Promovarea produselor locale şi a gastronomiei tradiţionale; 

• Participarea/înscrierea în reţele/organizaţii/structuri europene sau 

globale care pot creşte valoarea turistică al orașului Borsec. 
Art. 3. 
 Cadrul legal 

Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 

• O.U.G nr.57 din  3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

• art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

• pct. 161 din Titlul IX - Impozite şi taxe locale, cap. VIII al H.G. nr. 

1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015. 
Art. 4. 
Definirea termenilor 

Definiţia unor termeni utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament: 
• Promovare turistică - activitate realizată pe plan local, naţional 

sau internaţional, care prezintă cele mai reprezentative elemente ale 
destinaţiei turistice Borsec, în ansamblul ei, în vederea creşterii numărului 
de turişti. 

 Servicii de turism - servicii publice care oferă informaţii şi materiale 
turistice, special concepute, vizitatorilor orașului Borsec . 
• Brand turistic - concept/viziune de dezvoltare turistică al orașului 
Borsec, valori şi ţeluri clar exprimate şi un set de acţiuni/măsuri 



cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi 

însoţit şi de elemente vizuale, verbale, audio/video etc. distinctive şi 

reprezentative pentru oraș şi valorile sale. 
 Susţinerea activităţilor culturale, turistice etc. - acţiuni realizate 

de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, în vederea 
creării, susţinerii şi/sau dezvoltării de evenimente care pot contribui 
pozitiv la atractivitatea turistică al orașului Borsec. 
• Structuri de cazare turistică - sunt construcţii şi amenajări 
destinate prin proiectare şi execuţie cazării turiştilor, împreună cu 
serviciile specifice aferente, proprietatea persoanelor fizice/juridice. Acestea 

includ: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, 
hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, 

apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu 
altă destinaţie, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu 
funcţiuni de cazare turistică clasificate de către Ministerul Turismului. 

Art. 5. 
 Plătitorii taxei speciale 

Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoanele care 
beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare turistică clasificate de pe 

raza orașului Borsec. 
Art. 6. 
Cuantumul şi termenele de plată a taxei speciale 

Cuantumul taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Borsec 
se stabileşte anual prin hotărârea de consiliu local privind stabilirea nivelurilor 

pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale. 
Taxa este nepurtătoare de TVA şi se reţine la sursă de către structurile de 

cazare turistică, care o evidenţiază distinct şi o înregistrează în contabilitate 
separat de tariful de cazare şi mic dejun. 

Taxa specială pentru promovarea turismului în orașul Borsec este lunară. 
Nivelul şi modul de calcul se stabilesc prin Hotărârea consiliului local 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale. 

Taxa specială pentru promovarea turismului în orașul Borsec încasată de 
structurile de cazare turistică va fi virată lunar la bugetul local într-un cont 

colector unic: R036TREZ35721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Toplița. 

Taxa specială pentru promovarea turismului în orașul Borsec se plăteşte 
lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc 
cazarea. 

Taxa specială pentru promovarea turistică se încasează de către 

persoanele fizice și juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată 

cu luarea în evidență a persoanelor cazate. 
Orice unitate de cazare care încasează taxa specială pentru promovarea 

turismului în orașul Borsec are obligaţia de a depune o declaraţie-decont conform 

formularului tipizat - Anexa II, la Compartimentul taxe și impozite, până la data 
stabilită pentru fiecare plată a taxei speciale. 

Unitatea de cazare care încasează taxa specială răspunde pentru calculul 

corect al taxei speciale, depunerea la timp a declaraţiei-decont şi plata la timp a 
taxei speciale către bugetul local. 

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către structurile de cazare 

turistică a taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Borsec, datorată 
bugetului local, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 

Nivelul majorării de întârziere şi modul de calcul al acesteia sunt 



prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Art. 7. 
 Destinaţia taxei speciale 

Taxa specială se constituie într-un fond pentru promovarea şi dezvoltarea 

turismului în orașul Borsec, cu următoarele destinaţii: 

• finanţarea serviciilor şi produselor oferite turiştilor sau actorilor locali 
din domeniul turismului, dezvoltarea infrastructurii turistice, conform 

obiectivelor instituirii taxei speciale; realizarea activităţilor de promovare şi 
marketing în scopul atragerii de turişti sau investiţii în servicii 
turistice;promovarea la târguri, expoziţii de turism şi alte manifestări de 

profil, la nivel naţional şi internaţional; 

• organizarea/fmanţarea acţiunilor şi evenimentelor turistice, culturale 

etc. care au impact în dezvoltarea turismului în orașul Borsec şi atragerea 
unui număr mai mare de turişti. 

Art. 8. 
 Instituţii/Compartimente implicate 
 Taxa specială încasată de structurile de cazare turistică va fi colectată în 

bugetul local prin Compartimentul Impozite și Taxe  şi va fi utilizată pentru 

promovarea şi dezvoltarea turismului în orașul Borsec, conform destinaţiei şi 
obiectivelor instituirii taxei speciale. 

           Sumele colectate din taxa specială rămase neutilizate la sfârşitul anului se 
vor folosi în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 
Art. 9.   

Contravenții 
          1)  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea 

disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

           2) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în 

astfel de condiții încăt  să fie considerate , potrivit legii infracțiuni: 

 a) depunerea peste termen a declarațiilor -decont 

 b) nedepunerea declarațiilor -decont 

 3) Contravenția prevăzută la alin 2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 
70 lei la 279 lei, iar cele de la alin 2), lit.b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 

 4) În cazul persoanelor juridice , limitele minime și maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin 3) și 4) se majorează cu 300%. 

 5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către 

primar și persoane  împuternicite din cadrul autorității administrației publice 
locale. 
 

 
  


