
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  nr. 4 din 29.01.2009 
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 29.01.2009; 
          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.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 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 19 consilieri din 21 membri. 
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