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ROMANIA 

JUDETUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

  

 

 

 HOTĂRÂREA  nr. 15  din 31.01.2008 

de modificare a   Hotararii Consiliului Local nr.30/ 28.08.2008 privind stabilirea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2009 

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Tulcea  intrunit in sedinta ordinara la data de 

31.01.2008; 

          Examinand proiectul de hotarare de modificare a Hotararii Consiliului Local 

nr.30/28.08.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009 , proiect din 

initiativa primarului ; 

           Având în vedere raportul si expunerea de motive prezentate de Directia Economica 

inregistrat sub nr.ET 100402 /19.01.2009;  

           Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 

           În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 

           Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997 ; 

Având în  vedere: 

       -prevederile Legii nr. 273 /18.07.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

       -prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile art.285 alin. 2  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificata si  

completata prin Ordonanta de urgenta nr. 127/08.10.2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 

705/16.10.2008  referitoare la facilitatile acordate persoanelelor juridice; 

        -prevederile Hotararii de Guvern nr.1697/17.12.2008 privind aprobarea nivelurilor  

impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 alin.4 si 5 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, aplicabile in anul 2009; 

        - prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art.1. Se modifica  Anexa 1.1.2 la HCL nr.30/28.08.2008, paragraful 2 cu privire la 

reducerea impozitului pe cladiri si teren utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o 

perioada de 5 luni, astfel: 

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si 

terenurile aferente detinute de persoane juridice, care sunt ultilizate exclusiv pentru prestarea 

de servicii turistice pe o perioada de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.  

 

 Art.2 Se modifica  Anexa 1.3.1.si Anexa 1.3.2 a Hotararii Consiliului Local 

nr.30/28.08.2008 pct 1.2 si pct. 1.3 referitoare la impozitul aferent autovehiculelor de 



 2 

transport marfa  cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a combinatiilor de 

autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala 

maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul aferent acestor categorii de 

autovehicule stabilindu-se conform prevederilor din anexa nr. 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare; 

             

  Art.3  Prezenta hotarare intra in vigoare la 01.01.2009. 

 

Art.4. Primarul Municipiului Tulcea  si  Directia economica se împuterniceşte cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.5  Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Tulcea in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului municipiului Tulcea . 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ____ consilieri din ____ membri. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

L.S. 

S.S……………………………… 

          (prenumele şi numele consilierului)                                         Contrasemnează: 

                                                           SECRETARUL  

                                                                                         MUNICIPIULUI TULCEA 

                                     Jr.BRUDIU MARIA 

S.S…………………………….. 
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                                             Anexa nr. 1 la HCL _______/__________ 

 
1.Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 

tone (art. 263 alin .4)         

         
  

Numărul axelor şi masa totală 

maximă autorizată 

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate 

exclusiv în operaţiunile de transport intern  

Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate 

în operaţiunile de transport intern şi 

internaţional 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt sistem 

de suspensie 

I Vehicule cu două axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai 

mult de 13 tone 

0 86 0 107 

 2 Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai 

mult de 14 tone 

86 238 107 297 

 3 Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai 

mult de 15 tone  

238 335 297 418 

 4 Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai 

mult de 18 tone 

335 757 418 946 

II Vehicule cu trei  axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai 

mult de 17 tone 

86 150 107 187 

 2 Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai 

mult de 19 tone 

150 307 187 383 

 3 Masa de nu mai puţin de  19 tone, dar nu 

mai mult de 21 tone 

307 398 383 497 

 4 Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai 

mult de 23 tone 

398 613 497 766 

 5 Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai 

mult de 25 tone 

613 953 766 1191 

 6 Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai 

mult de 26 tone 

613 953 766 1191 

III Vehicule cu patru  axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai 

mult de 25 tone 

398 404 497 504 

 2 Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai 

mult de 27 tone 

404 630 504 787 

 3 Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai 

mult de 29 tone 

630 1000 787 1249 

 4 Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai 

mult de 31 tone 

1000 1483 1249 1853 

 5 Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai 

mult de 32 tone 

1000 1483 1249 1853 

  

2.Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 

marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone (art.263.alin.5)  

 
  

Numărul axelor şi masa totală 

maximă autorizată 

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele 

angajate exclusiv în operaţiunile de 

transport intern  

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport intern şi internaţional 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule 

cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de 

suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 12 tone, 

dar nu mai mult de 14 tone 

0 0 0 0 

 2 Masa de nu mai puţin de 14 tone, 

dar nu mai mult de 16 tone 

0 0 0 0 

 3 Masa de nu mai puţin de 16 tone, 

dar nu mai mult de 18 tone  

0 40 0 49 

 4 Masa de nu mai puţin de 18 tone, 40 89 49 111 
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dar nu mai mult de 20 tone 

 5 Masa de nu mai puţin de 20 tone, 

dar nu mai mult de 22 tone 

89 208 111 259 

 6 Masa de nu mai puţin de 22 tone, 

dar nu mai mult de 23 tone 

208 268 259 335 

 7 Masa de nu mai puţin de 23 tone, 

dar nu mai mult de 25 tone 

268 484 335 604 

 8 Masa de nu mai puţin de 25 tone, 

dar nu mai mult de 28 tone 

484 848 604 1060 

II Vehicule cu 2+2 axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 23 tone, 

dar nu mai mult de 25 tone 

84 194 104 242 

 2 Masa de nu mai puţin de 25 tone, 

dar nu mai mult de 26 tone 

194 318 242 397 

 3 Masa de nu mai puţin de 26 tone, 

dar nu mai mult de 28 tone 

318 468 397 584 

 4 Masa de nu mai puţin de 28 tone, 

dar nu mai mult de 29 tone 

468 564 584 704 

 5 Masa de nu mai puţin de 29 tone, 

dar nu mai mult de 31 tone 

564 925 704 1156 

 6 Masa de nu mai puţin de 31 tone, 

dar nu mai mult de 33 tone 

925 1284 1156 1605 

 7 Masa de nu mai puţin de 33 tone, 

dar nu mai mult de 36 tone 

1284 1949 1605 2436 

 8 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 

1284 1949 1605 2436 

III Vehicule cu 2+3 axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 

1022 1422 1277 1777 

 2 Masa de nu mai puţin de 38 tone, 

dar nu mai mult de 40 tone 

1422 1932 1777 2415 

IV Vehicule cu 3+2 axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 

904 1254 1129 1567 

 2 Masa de nu mai puţin de 38 tone, 

dar nu mai mult de 40 tone 

1254 1734 1567 2167 

 3 Masa de nu mai puţin de 40 tone, 

dar nu mai mult de 44 tone 

1734 2565 2167 3206 

V Vehicule cu 3+3 axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 

514 622 642 777 

 2 Masa de nu mai puţin de 38 tone, 

dar nu mai mult de 40 tone 

622 928 777 1160 

 3 Masa de nu mai puţin de 40 tone, 

dar nu mai mult de 44 tone 

928 1477 1160 1846 

 

            In vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul 2009, pentru fiecare mijloc de 

transport cu masa prevazuta la art.263 alin.4 si 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile si operatorii de transport rutier astfel 

cum sunt acestia definiti in OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr.102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

sunt obligati sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31.03.2009, daca vehiculul a 

efectuat sau urmeaza sa  efectueze in cursul anului cel putin o operatiune de transport rutier 

international.         

  
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

       L.S. 

S.S._____________________________ 

(numele si prenumele consilierului) 


