
HOTĂRÂREA  NR.15 
pentru modificarea   Hotararii Consiliului Local nr.166/ 31.05.2007 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008 
 
 

 
                  Consiliul Local al municipiului Tulcea  intrunit in sedinta 
ordinara la data de 31.01.2008 ; 
                 Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii 
Consiliului Local nr.166/31.05.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2008, proiect din initiativa primarului ; 
               Având în vedere raportul si expunerea de motive prezentate de 
Directia Economica inregistrat sub nr.ET 100206 /11.01.2008;  
               Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Tulcea ; 
               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 273 /18.07.2006 privind finantele publice locale ; 
       -prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-prevederile art.286 alin. 6  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  
modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 106 / 04.10.2007, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 703/18.10.2007  referitoare la scutirile  de 
la plata impozitului pe cladiri  si a impozitului pe teren  ce pot fi acordate  
de Consiliile locale persoanelor juridice in conditiile  elaborarii unor 
scheme  de ajutor de stat  avand ca obiectiv dezvoltarea regionala  si in 
conditiile indeplinirii  dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a  
Guvernului  nr. 117/2006 privind procedurile nationale  in domeniul 
ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari  prin Legea 
137/2007;  
       - prevederile  punctului 221/ 1 alin.1 si 2 din  Hotărârea Guvernului  
României nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal modificate si completate prin Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.1579/19.12.2007, publcata in Monitorul Oficial nr. 
894/ 28.12.2007 ; 
       - prevederile Ordonantei de urgenta  nr.155/19.12.2007 pentru 
modificarea art. 263, alin.4 si 5 din Legea 5671/2003 privind Codul fiscal 
referitoare la impozitul  penrtu mijloacele de transport marfa cu masa 
totala  autorizata  egala sau mai  mare de  12 tone; 
      - prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin.1, 2 şi 6 şi 
art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, 
republicată; 
 



H O T Ă R Ă Ş T E 
 

   Art.1. Se modifica şi se completează  art. 1 lit. a) al Hotararii 
Consiliului Local nr.166/31.05.2007 anexa 1,  cu privire la Nivelurile 
stabilite  in sume fixe, prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele 
locale pentru anul 2008, Capitolul IV, art. 263 alin 4 si art. 263 alin.5 
referitoare la impozitul aferent mijloacelor de transport marfa  cu masa 
totala 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. 2. Dispoziţiile art. 1 lit.b) alin.3 al Hotararii Consiliului 
Local nr.166/31.05.2007,  cu privire la aplicarea cotei de 1% la calculul 
impozitului pe cladiri  datorat de catre persoanele juridice care finalizeaza 
si pun in functiune investitii de peste 500.000  euro pe o perioada de 3 ani  
de la data finalizarii , si reducerea  cu 50% a  impozitului pe terenurile 
aferente acestor investitii  fata de  nivelurile stabilite in anexa nr.1, Cap.III 
incepand cu data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de 
construire fara a se depasi insa 3 ani, îşi încetează aplicabilitatea; 
 
                      Art. 3. Se modifica şi se completează art. 10  alin 2) al 
Hotararii Consiliului Local nr.166/31.05.2007, referitor la taxa de habitat, 
prin eliminarea scutirii de la plata taxei de habitat a locuitorilor  din 
suburbia Tudor Vladimirescu,   acestia urmand sa beneficieze de acest 
serviciu si sa achite aceasta taxa speciala. 
 
                      Art. 4.  Dispoziţile punctului V al anexei nr. 4 a Hotararii 
Consiliului Local nr.166/31.05.2007, referitoare la acordarea  facilitatilor 
fiscale  persoanelor juridice, conform art. 286 alin 6  din Codul fiscal 
modificat si completat prin Ordonanta de urgenta nr. 106/04.10.2007 îşi 
încetează aplicabilitatea. 
                     Punctul V al anexei nr. 4 a Hotararii Consiliului Local 
nr.166/31.05.2007 va avea următorul conţinut: 
„Începând cu  anul fiscal 2008,  Consiliul local al Municipiului Tulcea va 
putea  acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe 
teren  datorat de personele juridice, in conditiile elaborarii  unor scheme de  
ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala  si in conditiile 
indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului  
nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 
aprobata prin legea 137/2007.” 
               
                  Art.5. Cu data adoptării prezentei Hotărâri, se modifică şi se 
completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 166/ 31.05.2007 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2008. 



 
                Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se 
împuterniceşte     Directia economica prin Serviciul Impozite şi Taxe. 
 
                Art.7 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei hotarâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 
 
                            Hotararea a fost adoptata cu  21 voturi ale consilierilor. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                      MITREA Marius Lucian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la proiectul  HCL nr. 15 din 31.01.2008 
 
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 72 0 102 

 2 Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai 
mult de 14 tone 

72 198 102 282 

 3 Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai 
mult de 15 tone  

198 278 282 397 

 4 Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai 
mult de 18 tone 

278 630 397 899 

I
I 

Vehicule cu trei  axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai 
mult de 17 tone 

72 125 102 178 

 2 Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai 
mult de 19 tone 

125 255 178 364 

 3 Masa de nu mai puţin de  19 tone, dar nu 
mai mult de 21 tone 

255 331 364 473 

 4 Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai 
mult de 23 tone 

331 510 473 729 

 5 Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai 
mult de 25 tone 

510 793 729 1132 

 6 Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai 
mult de 26 tone 

510 793 729 1132 

I
I
I 

Vehicule cu patru  axe     

 1 Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai 
mult de 25 tone 

331 336 473 479 

 2 Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai 
mult de 27 tone 

336 524 479 748 

 3 Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai 
mult de 29 tone 

524 832 748 1188 

 4 Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai 
mult de 31 tone 

832 1234 1188 1762 

 5 Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai 
mult de 32 tone 

832 1234 1188 1762 

 
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 33 0 46 

 4 Masa de nu mai puţin de 18 tone, 
dar nu mai mult de 20 tone 

33 74 46 105 

 5 Masa de nu mai puţin de 20 tone, 
dar nu mai mult de 22 tone 

74 173 105 246 

 6 Masa de nu mai puţin de 22 tone, 173 223 246 318 



dar nu mai mult de 23 tone 
 7 Masa de nu mai puţin de 23 tone, 

dar nu mai mult de 25 tone 
223 402 318 574 

 8 Masa de nu mai puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult de 28 tone 

402 705 574 1007 
 
 

II Vehicule cu 2+2 axe 
 

    

 1 Masa de nu mai puţin de 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 tone 

69 161 98 230 

 2 Masa de nu mai puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult de 26 tone 

161 264 230 377 

 3 Masa de nu mai puţin de 26 tone, 
dar nu mai mult de 28 tone 

264 388 377 554 

 4 Masa de nu mai puţin de 28 tone, 
dar nu mai mult de 29 tone 

388 469 554 669 

 5 Masa de nu mai puţin de 29 tone, 
dar nu mai mult de 31 tone 

469 770 669 1099 

 6 Masa de nu mai puţin de 31 tone, 
dar nu mai mult de 33 tone 

770 1068 1099 1525 

 7 Masa de nu mai puţin de 33 tone, 
dar nu mai mult de 36 tone 

1068 1622 1525 2316 

 8 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 
dar nu mai mult de 38 tone 

1068 1622 1525 2316 

III Vehicule cu 2+3 axe     
 1 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 
850 1183 1214 1689 

 2 Masa de nu mai puţin de 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 tone 

1183 1608 1689 2296 

IV Vehicule cu 3+2 axe     
 1 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 
751 1043 1073 1489 

 2 Masa de nu mai puţin de 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 tone 

1043 1442 1489 2060 

 3 Masa de nu mai puţin de 40 tone, 
dar nu mai mult de 44 tone 

1442 2133 2060 3047 

V Vehicule cu 3+3 axe     
 1 Masa de nu mai puţin de 36 tone, 

dar nu mai mult de 38 tone 
427 517 610 738 

 2 Masa de nu mai puţin de 38 tone, 
dar nu mai mult de 40 tone 

517 772 738 1102 

 3 Masa de nu mai puţin de 40 tone, 
dar nu mai mult de 44 tone 

774 1229 1102 1755 

 
            In vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul 2008, 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 31.03.2008, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa  efectueze in cursul 
anului cel putin o operatiune de transport rutier internation   
 
 
       
                      
 
 
          Presedinte de sedinta 

     Mitrea Marius Lucian 
 


