
HOTĂRÂREA NR.259/21.12.2009  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010  

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea întrunit în şedinţa ordinară la data de 
21.12.2009 ;  

Examinand proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2010, proiect din initiativa primarului ;  

Avand in vedere Raportul de fundamentare al proiectului privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 si Expunerea de motive pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 
prezentate de Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice inregistrate sub 
nr. nr.114026/11.12.2009;  

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
 În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei 

locale, adoptată la Strassburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
 Având în vedere prevederile: 

 
- art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;  
 
- titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
- titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
- Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare;  
 
- Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
- Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;  



 
- Hotărârea Guvernului nr.956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul fiscal 2010;  
 
- Ordinul Ministerului Administraţiei si Internelor nr.75/30.04.2009 pentru aprobarea 
unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, 
desfăşurată de către organele fiscale locale;  
 
- ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice;  
 
- ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 
anul 2009 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,  
 
- în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 adoptă prezenta hotarare: 

 
 Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 după cum urmează: 
- ANEXA 1.1.1 impozitul pe clădiri pentru persoane fizice; 
- ANEXA 1.1.2 impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice  
- ANEXA 1.2.1 impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice; 
- ANEXA 1.2.2 impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice;  
- ANEXA 1.3.1 impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice; 
- ANEXA 1.3.2 impozitul pe mijloace de transport pentru persoane juridice;  
- ANEXA 1.4 impozitul pe spectacole şi taxa hotelieră; 
- ANEXA 1.5 taxa anuala pentru vehicule lente;  
- ANEXA 1.6 taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;  
- ANEXA 2. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizatiilor administrate de Direcţia 
Urbanism; 
- ANEXA 3. taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasurarea unor activitati economice si a altor 
autorizatii similare; 
- ANEXA 4. taxa habitat; 
- ANEXA 5. taxe speciale; 
- ANEXA 6. taxe judiciare si extrajudiciare de timbru; 
- ANEXA 7. procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art.286 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- ANEXA 8. lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă 
de 5 ani anteriori anului fiscal 2009. 
 Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, 
pentru anul 2010, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 165/2007. 



 Art. 3. Lista actelor normative inclusiv hotărârile Consiliului Local prin care sunt 
instituite impozitele şi taxele locale, precum şi facilităţile fiscale, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în 
anexa nr.8 din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai 
mici de 10 lei, se anulează. 
Art. 5. TULCEA este Municipiu de rangul II. 
Art. 6. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage 
după sine calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în 
actele normative în vigoare. 
Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2010. 
Art. 8. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Tulcea în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului municipiului Tulcea. 
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, prin publicare pe internet şi în mass media locală. 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 21 membri.  
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