ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

H O T Ă R Â R E A nr. 105 / 2022
privind soluționarea plângerii prealabile formulate de SC Complex Hotelier Germisara SRL împotriva
HCL Geoagiu nr. 82/2022

Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 106/08.08.2022, referatul de aprobare al primarului
orasului Geoagiu nr. 106/08.08.2022, cu privire la soluționarea plângerii prealabile formulate de SC
Complex Hotelier Germisara SRL împotriva HCL Geoagiu nr. 82/2022, în sensul admiterii acesteia,
raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Executări Silite nr. 110/08.08.2022, precum și
avizele favorabile ale Comisiilor Consiliului Local Geoagiu înregistrate sub nr. 311/25.08.2022, nr.
317/25.08.2022 și nr. 323/25.08.2022;
Reținând plângerea administrativă prealabilă nr. 7549/19.07.2022, inregistrată la Primăria
orașului Geoagiu sub nr. 5077/19.07.2022, precum și răspunsul comunicat petentului înregistrat sub nr.
5077/02.08.2022;
Persoana vătămată:
SC COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL, cu sediul în orașul
Geoagiu, strada Germisara, nr. 1B, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC Hunedoara sub nr.
J20/319/2008, CUI RO23310116, reprezentată legal prin administrator Grec Gheorghe și director Grecu
Mihai Ioan
În baza dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare a formulat o plângere administrativă prealabilă împotriva
Hotărârii Consiliului Local Geoagiu nr. 82/2022 privind aprobarea taxelor speciale pentru funcționarea
unor servicii publice prin care solicită revocarea în parte a actului administrativ atacat și anularea din
cuprinsul actului a dispozițiilor art. 12 și art. 13 care vizează stabilirea taxei pentru promovarea
turismului și întreținerea stațiunii Geoagiu Băi, respectiv, anularea Regulamentului privind modul de
aplicare a taxei pentru promovarea turismului și întreținerea stațiunii – Anexa 2 la hotărâre, pentru:
Motive de nelegalitate:
- Anterior adoptării hotărârii nici subscrisa, nici alți operatori și nici alte personae fizice sau
juridice nu au fost consultate public și nu li s-a obținut acordul cu privire la adoptarea unei
astfel de hotărâri.
Motive de inoportunitate:
- În primul rând arătăm faptul că însăși cuantumul de 5 lei/noapte de cazare/persoană mai mare
de 14 ani este unul absolut excesiv, fiind cel mai ridicat la nivel national.
- În al doilea rând, la un simplu calcul o persoană care sosește în stațiune cu bilet de tratament
de 12 nopți ar urma să plătească o taxă turistică de 60 lei, iar pentru o camera de 2 persoane
cu bilet de tratament pentru 12 nopți s-ar achita o taxă de 120 lei, respectiv de 15 ori mai
mult decât în present, desi chiar în procesul verbal al ședinței Consiliului local din data de
29.06.2022 rezultă că intenția adoptării hotărârii a fost dublarea veniturilor din taxa de
propmovare turistică, nicidecum înzecirea acestora.
- Obiectivele instituirii acestei taxe prezentate in Regulament sunt descrise în mod general,
nefiind specificate în concret care sunt evenimentele specific nou organizate sau serviciile
turistice nou-create care să justifice o astfel de majorare a taxei de promovare turistică, fiind
în fapt o simplă dorință a Consiliului localal orașului Geoagiu, respectiv, a Primarului de a
obține o sumă mult mai mare de bani la bugetul local, fără a se oferi în schimb o
contraprestație pe măsura majorării nejustificate a acestei taxe.
- Imposibilitatea suportării acestei taxe, stabilită la acest cuantum, de către structurile de
primire turistică de pe raza orașului Geoagiu, în general și de către subscrisa în mod special
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Consiliul local trebuie să stabilească o taxă procentuală raportat la prima noapte de cazare în
stațiune, astfel cum este și în prezent, cuantumul acestei taxe fiind lăsat la libera apreciere a
autorității deliberative – stabilirea unei taxe fixe pe fiecare noapte de cazare este inoportună,
fiind atât în defavoarea structurilor de primire turistică, cât și în defavoarea turiștilor.

Consiliul local al orașului Geoagiu reține următoarele :
Proiectul de hotărâre nr.
47 / 2022 privind aprobarea taxelor speciale pentru
funcționarea unor servicii publice a fost supus dezbaterii publice, fiind publicat pe site-ul Primăriei
orașului Geoagiu la data de 10.05.2022, iar propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de
recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, puteau fi depuse, în scris, la sediul Primăriei
orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei
electronice la adresa: primaria@geoagiu.ro, până la data de 17.06.2022, însă în această perioadă nu a
existat nici o sesizare, propunere sau recomandare privind proiectul de act normativ.
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:
” 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”.
Raportat la aspectele de inoportunitate invocate de petent și ținând seama de contextul economic
și social, generat de pandemia SarsCov-2, conflictul armat de la granițele României și criza economică
generalizată, se va admite plângerea prealabilă a petentei SC COMPLEX HOTELIER GERMISARA
SRL;
Reținând faptul că actul administrativ nu a produs efecte juridice, urmând să intre în vigoare
numai la data de 01.01.2023;
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. ”d”, art. 139 alin. (1), 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. Admite plângerea prelabilă formulată de SC COMPLEX HOTELIER GERMISARA
SRL, cu sediul în orașul Geoagiu, strada Germisara, nr. 1B, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC
Hunedoara sub nr. J20/319/2008, CUI RO23310116, reprezentată legal prin administrator Grec
Gheorghe și revocă prevederile art. 12 și art. 13, precum și Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local
Geoagiu nr. 82/29.06.2022 privind aprobarea taxelor speciale pentru funcționarea unor servicii publice.
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 hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judetul Hunedoara;
Primarului oraşului Geoagiu;
- SC COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL;
Geoagiu, 30.08.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Danciu Aurel Marin
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria
Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” ,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8.

