
2013 ? anul record in ceea ce priveste numarul de turisti veniti la Sibiu
incasările din taxa hotelieră pe care proprietarii de spații de cazare le virează la bugetul local (1% din
costurile fiecărei nopți de cazare) sunt singurul instrument care poate indica, cu exactitate, numărul de
turiști veniți la Sibiu.
  
  Iar acest indicator arată că, in 2013, la Sibiu s-a inregistrat cel mai mare număr de cazări din ultimii
nouă ani, aproape triplu față de cel calculat in 2005 și cu aproape o treime mai mare decat cel din 2007,
anul Capitalei culturale europene.
   "Cifrele inregistrate in 2013 au fost comparabile cu cele inregistrate in anul anterior, in lunile aprilie,
iunie, iulie, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie inregistrandu-se valori chiar mai ridicate faţă
de aceleaşi luni ale anului 2012. Lunile in care s-a inregistrat cea mai mare sumă incasată au fost august,
urmată de septembrie şi iulie in ordinea descrescătoare a sumelor incasate, iar cea mai mică sumă a fost
inregistrată in luna februarie ", arată reprezentanții Direcției Fiscale din cadrul Primăriei Sibiu. Anul
trecut, la bugetul local au fost incasați mai bine de două milioane de lei din această taxă hotelieră.
  Graficul care ilustrează creșterea numărului de innoptări la Sibiu trebuie analizat prin prisma faptului
că, din 2012 inclusiv, taxa hotelieră a fost redusă de la patru procente, la un procent.  "in scopul realizării
comparaţiei incasările din taxa hotelieră pentru anii 2012 şi 2013 au fost inmulţite cu 4 ", arată, prin
urmare, reprezentanții Direcției Fiscale.
  
  Din targ de turism in targ de turism
  
  Administrația locală consideră că la creșterea numărului de turiști veniți la Sibiu contribuie intr-un mod
important și participarea reprezentanților orașului la diferitele targuri de turism din țară și din lume.  "in
perioada 13-16 martie, echipa Serviciului Cultură, Sport şi Turism din cadrul Primăriei Sibiu va fi
prezentă la Targul de Turism al Romaniei, ediţia de primăvară. Acest targ se adresează atat specialiştilor
cat şi publicului larg care doreşte să găsească oferte de vacanţe. Echipa care reprezintă municipiul Sibiu
va distribui peste 2.000 de materiale tipărite: hărţi şi broşuri despre oraş, dar şi materiale de promovare a
unităţilor hoteliere care au dorit să işi prezinte oferta ", se arată intr-un comunicat al administrației locale.
  in aceste zile, reprezentanții Primăriei specializați in promovarea orașului se află la Berlin, la un alt targ
de profil ce se desfășoară in perioada 5 – 9 martie.
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