
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 07 IUNIE 2010 

 
 

 HOTĂRÂREA  nr. 165 din 07.07.2010 
de modificare a   Hotararii Consiliului Local nr.259/ 21.12.2009 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2010 
 
 

 
          Consiliul Local al Municipiului Tulcea  intrunit in sedinta extraordinara la data de 07.07.2010; 
          Examinand proiectul de hotarare de modificare a Hotararii Consiliului Local nr.259/29.12.2009 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 , proiect din initiativa primarului ; 
           Având în vedere raportul si expunerea de motive prezentate de Directia Economica inregistrat 
sub nr. 72813/01.07.2010;  
           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 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.252 alin. 2  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificata si  
completata prin Ordonanta de urgenta nr. 59/30.06.2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 
442/30.06.2010; 
        -prevederile Ordonantei de urgenta nr. 59/30.06.2010 privind modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. 
        - prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art.36 alin.(2) li.b, art.45 alin. 1, 2 si 6 şi art.49 alin.1 si 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

   Art.1. Se modifica  Anexa 1.1.1.1 la HCL nr.259/21.12.2009, paragraful 3 cu privire la 
majorarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice care deţin mai multe clădiri., astfel: 
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, 
majorat după cum urmează: 
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin 
succesiune legală. 
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul 
majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, așa cum rezultă din 
documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la   
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora își au 
domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei 
speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

 
 



 Art.2 Se modifica  Anexa 1.1.3.1.si Anexa 1.1.3.2 la Hotararea Consiliului Local nr. 
259/29.12.2009 pct 1.1 referitoare la modificarea valorii impozitului pe mijloace de transport la 
persoanele fizice şi juridice, astfel: 

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Tipuri de autovehicule 
Sumă, în lei, pentru 
fiecare grupă de 200 
cm3 sau fracţiune din 

aceasta 
1. Motorete, scutere şi autoturism cu capacitatea cilindricã de pânã la 1600 
cm3 inclusiv 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 18 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între  2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte autovehicule cu masă totalã maximã autorizatã de pânã la 12 tone 
inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă. 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
             
Art.3 Termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în  urma aplicării prevederilor 

prezentei hotarari este 31 decembrie 2010. 
 
Art.4 Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele 

recalculate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru diferenţele rezultate, 
beneficiază de bonificaţie, astfel: 

- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri stabilit suplimentar până la data de 30 
septembrie 2010, se acordă o bonificaţie de 10%. 

- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloace de transport stabilit suplimentar până la 
data de 30 septembrie 2010, se acordă o bonificaţie de 5%. 

 
  Art.5  Prezenta hotarare intra in vigoare la 01.07.2009. 

Art.6. Primarul Municipiului Tulcea  si  Directia economica se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.7 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 14 consilieri din ____ membri. 

 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                   RĂDUCU Venera-Laurenţia 
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