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H O T Ă R Â R E A  Nr.32/ 2020 
Privind  modificarea  art.6 din Anexa 4 la Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec  

nr.90/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 
 
 

 

                         Consiliul local orășenesc Borsec. 
                         Având în vedere raportul biroului financiar economic, 

compartimentul de impozite taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
înregistrată sub nr. 46/2020 , prin care se arată necesitatea modificării  art.6 din 
anexa 4 ( regulament privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului 

în orașul Borsec ) la  Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.90/2019 , 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020,  Referatul de aprobare 
înregistrată sub nr. 49/2020 . 

                                Luând în considerare prevederile  Legii nr. 24/2000, republicată 
privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare. 
 

       Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei pentru 

administrația publică locală, juridică, socială din cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec. 

                               În temeiul dispozițiunilor  art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), 

lit.c),   art.139(3), lit.a) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică, Procesul verbal 

de afișaj nr.25/2020.  
 

 

H O T Ă R E Ş T E  
 

                  Art.1.   Modificarea   art.6 din anexa 4 ( regulament privind 

instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în orașul Borsec ) la  

Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.90/2019 , privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 și care va avea următorul cuprins:  
           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. 

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 trimestrial la bugetul local într-un cont 
colector unic: R036TREZ35421360206XXXXX, deschis la Trezoreria Toplița. 

Taxa specială pentru promovarea turismului în orașul Borsec se plăteşte 
trimestrial  după cum urmează: 

-Trim. I -până la data de 25 aprilie  inclusiv; 
-Trim. II- până la data de 25 iulie inclusiv; 
-Trim. III-până la data de 25 octombrie inclusiv; 
-Trim. IV-până la data de 2 ianuarie inclusiv. 
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.2.  Cu data prezentei hotărâri se abrogă prevederile   art.6 din 

anexa 4 ( regulament privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului 

în orașul Borsec ) la  Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.90/2019 , 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020  

 
                       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredințează biroului economic, compartimentul de impozite taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  
 

               Art.4. Prin grija secretarului general al  unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 

primăriei orașului Borsec, județul Harghita 

 

                      Art.5. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se Înaintează: 
 

                               -  Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                              -   Biroul  financiar economic, compartimentul  taxe şi impozite 
                          
               
 

 

                      Borsec la  23   martie 2020 

      



               

                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


