
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

GEOAGIU 
 

 
H O T Ă R Â R E A  nr. 82/ 2021 

privind   soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 și a HCL Geoagiu nr. 49/2018  

privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu  

 

 

 

Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Având în vedere expunerea de motive  a primarului orașului Geoagiu nr. 89/16.08.2021, cu 

privire la soluționarea cererii de revocare a HCL Geoagiu nr. 35/2018 și a HCL Geoagiu nr. 49/2018  

privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu, în sensul 

respingerii acesteia, raportul Consilierului juridic nr. 87/16.08.2021, precum și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate nr. 255/27.08.2021, nr. 264/27.08.2021, nr. 273/27.08.2021; 

Persoana vătămată: Castrum Tehimpex SRL cu sediul în orașul Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, 

DN7 – Izvorul Rece, jud. Hunedoara, înregistrat la ORC Hunedoara sub nr. J20/1635/1994, cod unic 

de identificare 6781300, reprezentat legal prin Administrator Florea Angela, având sediul procesul 

ales în Cluj – Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, et. 1, județul Cluj, la sediul Filip Alexandru Cabinet de 

avocat. 

În temeiul art. 7 alin. (1) și alin. (1
1
) din Legea nr. 554/2004 a formulat o cerere de revocare a 

Hotărârii Consiliului Local Geoagiu nr. 35/2018  și a HCL Geoagiu nr. 49/2018  privind instituirea 

taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în orașul Geoagiu, împreună cu toate anexele 

acesteia motivat de faptul că tarifele percepute cu privire la camera vor suferi modificări, aspect care 

va conduce, în mod inevitabil la diminuarea numărului de clienți. De asemenea, se invocă motive de 

inadmisibilitate și nelegalitate ale prevederilor HCL nr. 35/2018 și a HCL Geoagiu nr. 49/2018, în 

sensul că nu se creează un serviciu nou, care să profite beneficiarilor și nu există un regulament de 

organizare și funcționare al serviciului public create. 

 

Consiliul local al orașului Geoagiu reține următoarele : 

Taxa de promovare turistică a localității este prevăzută în mod expres art. 484 alin. (1) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar Consiliul local Geoagiu este obligat să o stabilească. 

Pentru instituirea acesteia s-au organizat dezbateri publice, în data de 07.03.2018 s-a 

desfășurat o consultare publică la care au fost invitați să participe toți reprezentanții agenților 

economici care au în obiectul de activitate ”cazare”, de pe teritoriul administrativ al orașului Geoagiu. 

Întradevăr, dna Florea Angela a arătat că nu este de acord cu instituirea acestei taxe, întrucât unitatea 

sa de cazare nu dispune de servicii de utilitate publică: apă, canalizare, gaz, și nu își poate permite să 

plătească această taxă. 

Activitatea de promovare turistică, la nivelul autorităților locale din  Geoagiu, se face pentru 

tot teritoriul administrativ al orașului Geoagiu, nu numai pentru stațiunea Geoagiu – Băi, iar în 

materialele care au fost realizate, până acum, din bugetul local, unitatea ”Izvorul Rece” a avut 

întotdeauna un spațiu dedicat. Și în prezent, pe site-ul de promovare turistică al orașului Geoagiu 

”www.cniptgeoagiubai.ro”, atât Motelul Izvorul Rece, cât și restaurantul sunt promovate. 

Art. 484 din Legea 227/2015 prevede: 

(1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

(2)Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se 

stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



In consecință, normele legale  dispun numai cu privire la serviciile publice locale, care sunt 

reglementate distinct în alin. 1 de activitatea de promovare turistică. 

Pe de altă parte, Consiliul Local Geoagiu a înființat în anul 2015, prin HCL nr. 86/28.08.2015,  

Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, la nivel de Compartiment în structura 

funcțională a aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, cu următoarele atribuții: 

 

1. informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau 

naţionale; 

2. punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale; 

3. informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 

4. informare cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport, precum şi cu 

privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi; 

5. organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de activităţi 

generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale; 

6. consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, 

ca serviciu cu titlu gratuit; 

7. cooperarea cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale 

administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regională etc.); 

8. cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizarea, la cererea acesteia, de 

date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la evenimente cu 

rol în creşterea circulaţiei turistice care se realizează pe plan local şi regional, precum şi furnizarea 

altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional; 

9. efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, 

structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în 

colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea publică centrală pentru 

turism; 

10. oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care 

se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice. 

11. comercializarea de produse şi servicii de tipul: bilete la evenimente culturale şi sportive, 

materiale informaţionale (hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, cărţi, casete video, CD-uri, 

DVD-uri, postere, ilustrate, broşuri ale oraşelor), suveniruri (steguleţe, eşarfe, şaluri, tricouri, umbrele, 

insigne, obiecte din ceramică, produse artizanale şi altele asemenea). 

Salariaţii din cadrul Centrului național de Informare și Promovare Turistică au obligaţia de a 

respecta programul  de lucru care se stabileşte astfel: 

Program de lucru: luni – duminică:  9
00

 - 17
00 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și-a început activitatea din anul 2016, 

fiind finanțat integral din bugetul local. CNIPT Geoagiu – Bai a participat la toate târgurile de turism 

organizate în țară, a realizat materiale publicitare și le-a distribuit în vederea promovării, la alte centre 

din țară, agenților economici cu activitate în domeniul turismului și turiștilor care vizitează centrul. De 

asemenea CNIPT Geoagiu Băi realizează o activitate de promovare turistică a zonei Geoagiu, extrem 

de activă și în mediul on-line. 

Acest compartiment realizează activități de promovare turistică pentru  toate localitățile 

componente ale  orașului Geoagiu, iar satul Aurel Vlaicu este promovat în mod deosebit, fiind 

localitatea în care s-a născut aviatorul Aurel Vlaicu, iar locația promovată pentru cazare și masă este 

Complexul Izvorul Rece, deținut de Castrum Tehimpex SRL. 

Raportat la stare de fapt existentă susținerile persoanei vătămate sunt neîntemeiate. 

Serviciul Public de promovare turistică a zonei Geoagiu a fost înființat în anul 2015 și 

funcționează efectiv din anul 2016, realizând acțiuni și materiale de promovare turistică a întregului 

teritoriu administrativ al orașului Geoagiu. 

Toate cheltuielile pentru funcționarea acestui serviciu au fost suportate integral din bugetul 

local al orașului Geoagiu, ridicându-se la peste 250.000 lei anual, în timp ce, în anul 2015, din taxa 

hotelieră s-a încasat, de la toți agenții economici cu activitate de cazare, suma de 39.600 lei. Din 

analiza realizată de instituția noastră, se estimează încasări de circa 50.000 lei/an din taxa de 

promovare turistică, deci mult, sub necesarul pentru funcționarea Serviciul Public de promovare 



turistică a zonei Geoagiu, înființat sub denumirea de Centrul Național de Informare și Promovare 

Turistică. 

Partea vătămată a beneficiat și beneficiază și în prezent, de servicii de promovare turistică, 

realizate gratuit de CNIPT Geoagiu Băi. 

Agenții economici cu activitate de cazare au agreat instituirea acestei taxe, iar cuantumul ei s-a 

stabilit cu acordul majorității, fiind recunoscut rolul pe care îl are Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică pentru dezvoltarea turismului în orașul Geoagiu.  

În conformitate cu prevederile: 

-  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004  privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”,  alin. (6)  lit. “c“ , art. 139 alin. (3) lit. ”e”  si ale 

art. 196 alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. – Respinge cererea de revocare a Hotărârii Consiliului Local Geoagiu nr. 35/2018 și a 

HCL Geoagiu 49/2018  privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în 

orașul Geoagiu, împreună cu toate anexele acesteia, formulată de persoană vătămată Castrum 

Tehimpex SRL cu sediul în orașul Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, DN7 – Izvorul Rece, jud. Hunedoara, 

înregistrat la ORC Hunedoara sub nr. J20/1635/1994, cod unic de identificare 6781300, reprezentat 

legal prin Administrator Florea Angela, având sediul procesul ales în Cluj – Napoca, str. Avram 

Iancu, nr. 8, et. 1, județul Cluj, la sediul , la sediul Filip Alexandru Cabinet de avocat. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara -Deva. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituției Prefectului județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

-      Castrum Tehimpex SRL; 

 

 
Geoagiu, 31.08.2021 

 

 Contrasemnează 

Preşedinte de  şedinţă                                                               Secretar General 

Dâncșorean Aurel Jr. CIMPOEȘU MARIA ILEANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu 13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 13, cvorum necesar: 8 

 
 

 


