
HOTĂRÂREA NR. 117 
 

De completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 341/08.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2007  

 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedintă ordinară la data 

de 31.05.2007; 
Examinând proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 

341/08.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2007, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Având în vedere raportul şi expunerea de motive prezentate de Direcţia Economică , 
înregistrat sub nr. ET. 1016113/08.05.2007; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În temeiul art. 45 alin. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice localenr. 215/2001, 

republicată; 
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 Legea nr. 273/18.07. 2006 privind Finanţele publice locale; 
- Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Prevederile art. 286 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi 

completată prin Legea 343/2006 referitoare la scutirile şi facilităţile ce pot fi acordate de 
Consiliile Locale persoanelor juridice care efectuează investiţii de peste 500.000 euro; 

- Prevederile punctului 221 alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 
privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1861/29.12.2006.   

       -  Prevederile art. 36 alin. 2 lit d ultima teză din  Legea administraţiei  publice locale, nr. 
215/2001, republicată; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

    ART.1 Se aprobă cota de 1% la calculul impozitului pe clădiri datorat de către persoanele 
juridice care finalizează şi pun în funcţiune după 01.01.2007, investiţii de peste 500.000 euro pe 
o perioadă de 3 ani. 

Prin investiţii în sensul prezentului articol se înţeleg investiţiile de capital plasat în scopul 
obţinerii de profit în legătură cu crearea unei noi unităţi , extinderea unei unităţi existente, 
demararea sau dezvoltarea unei activităţi care implică o schimbare în produsul sau procesul de 
fabricaţie al unei unităţi existente, prin  aceasta urmărindu-se diversificarea , modernizarea 
precum şi atingera unei mai bune eficiente economice.     

ART. 2 În cazul investiţiilor de peste 500.000 euro finalizate la data de 01.01.2007 (data 
intrării în vigoare a Legii 343/2006 de modificare şi completare a Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal ) la calculul impozitului pe clădiri se va aplica cota de 1%. 

ART. 3 Impozitul pe teren aferent investiţiilor definite mai sus va fi de 50% din suma 
aprobată prin HCL 341/206, ANEXA NR: 1 – impozitul /tax ape terenuile situate în intravilan 



categoria terenuri cu construcţii, de la data de întâi  a lunii următoare eliberării autoriaţiei 
construire până la punerea în funcţine a acestora, fără a se depăşi însă 3 ani.  

ART. 4 În vederea acordării acestor facilităţi, contribuabilii persoane juridicese vor adresa 
Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi vor ataşa la cerere documentele 
din acre să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1. 

ART. 5 Primarul Municipiului Tulcea şi Direcţia Economică se împuterniceşte cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
       ART.5 Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Tulcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului Municipiului 
Tulcea. 
 
                   Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 
 
                                                                                                   
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  SECRETAR,                                                                    CONSILIER,    
 
 Jr.BRUDIU Maria                                                              ŞACU STERE 

 


