Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Cluj Napoca
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud
Biroul de Monitorizare a Colectarii Veniturilor Bugetare
ANEXA 1
COEFICIENTII DE CORECTIE la Normele de venit pentru STATIUNI TURISTICE si ALTE
LOCALITATI stabilite in baza Ordinului comun al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Ministerului
Finantelor Publice nr.22/28/2012, pentru anul 2019
coeficienti
Art.2,alin.2 litera Criterii de ajustare a coeficientului de corectie
corectie
a)
Posibilitati acces:
Acces mijloace proprii de transport
-15,00 %
Acces mijloace de transport in comun, rutiere si
feroviare
0,00 %
b)
Situarea locuintei in mediul:
-20,00 %
Rural
Urban
-10,00 %
c)
Situarea camerelor in cladiri din:
Lemn
-10,00 %
0,00 %
Caramida, beton
0,00 %
Altele
d)
Dotarea camerelor cu instalatii:
0,00 %
cu apa
fara apa
-20,00 %
0,00 %
cu canalizare
fara canalizare
-20,00 %
cu instalatii electrice
0,00 %
-20,00 %
fara instalatii electrice
cu incalzire proprie
0,00 %
-20,00 %
fara incalzire proprie
e)
Echipare sanitara a camerelor:
0,00 %
Cu grup sanitar propriu
-20,00 %
Fara grup sanitar propriu
f)
Suprafata camerei inchiriate:
-5,00 %
pana la 25 mp inclusiv
peste 25 mp
0,00 %
g)
Numar maxim de locuri dintr-o camera
pana la 3 persoane inclusiv
0,00 %
peste 3 persoane
-5,00 %
NORMA MINIMA *
10.500 lei
NORMA MAXIMA
15.000 lei
Conform propunerilor din adresa Ministerului Turismului nr.32750/ 2018,
Norma anuală de venit în anul 2019 pentru 1 până la 5 camere de închiriat este de
15.000 lei/camera/an, atât pentru staţiunea de interes local (Colibiţa) sau naţional
(Sîngeorz Băi ), cât şi pentru alte localităţi şi indiferent de amplasamentul locuinţei.
* Normele anuale de venit ajustate cu coeficientii de corecţie prevăzuţi mai sus nu pot
sa difere cu mai mult de 30% faţă de nivelul normelor anuale transmise de catre
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