
HOTĂRÂREA  nr.265 
privind condiţiile de acordare a facilitaţilor fiscale pentru contribuabilii domiciliaţi in Municipiul 

Tulcea- Suburbia Tudor Vladimirescu, ca urmare a calamitatilor naturale  
din anul 2010 

 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Tulcea  intrunit in sedinta ordinara la data de 25.11.2010; 
          Examinand proiectul de hotarare privind condiţiile de acordare a facilitaţilor fiscale pentru 
contribuabilii domiciliaţi in Municipiul Tulcea- Suburbia Tudor Vladimirescu, ca urmare a 
calamitatilor naturale din anul 2010, proiect din initiativa Primarulu; 
          Având în vedere expunerea de motive, respectiv  raportul  prezentat de Directia Economica 
inregistrat sub nr. 129590 din data de 15.11.2010; 
           Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 

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. 286 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  modificata si  
completata prin O.G. nr. 59/30.06.2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 442/30.06.2010; 
        -prevederile O.G. nr. 27/ 1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează in unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu 
modificările ulterioare,. 
        În temeiul art. 36 alin.(2) lit.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 aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri, a impozitul pe teren intravilan 
aferent cladirii utilizata ca domiciliu si a impozitului pe teren extravilan, datorate de catre  persoanele 
fizice care domiciliază în Suburbia Tudor Vladimirescu , astfel: 

 
(a) Persoanele fizice care domiciliază în Suburbia Tudor Vladimirescu, localitate reglementată de 
H.G. nr. 395/ 1996 pentru aprobarea Programului special  privind unele măsuri si acţiuni pentru 
sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Delta Dunării,  cu 
modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/ 1996 privind acordarea unor 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează in unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările ulterioare, care  au în proprietate clădire si 
teren aferent clădirii, calamitate natural, urmare a inundatiilor din vara anului 2010,   beneficiază 
de scutirea de la plata  impozitului pe clădire,   a impozitul pe terenul intravilan  aferent clădirii de 
domiciliu si a impozitului pe teren extravilan,  pentru semestrul II al anului fiscal 2010.   

 (b) Facilitatea fiscala prezăzută la lit. a)  se aplică  terenului intravilan  aferent clădirii, utilizate 
ca domiciliu de către persoanele fizice.  
           (c) Scutirea de la plata  impozitului pe clădire,  a impozitul pe terenul intravilan  aferent clădirii 
si a impozitului pe teren extravilan,  utilizate de către  persoanele fizice prevăzute la  lit. a)  se aplică 
pentru semestrul II al anului 2010, respectiv  rata II a impozitelor menţionate anterior, cu termen de 
plata pana la 30 septembrie, inclusiv.  

(d) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri,  a terenului intravilan aferent acestora şi a 
terenului extravilan calamitat, se acordă numai proprietarului, atât pentru bunurile proprii cât şi pentru 
cele comune soţilor, stabilite potrivit Codului familiei. 

 
Art.  2 Se aproba scutirea de la plata taxei de habitat  pentru persoanele fizice care domiciliază 

în Suburbia Tudor Vladimirescu, astfel: 
 



(a)  Persoanele fizice care domiciliază în Suburbia Tudor Vladimirescu, urmare a calamitatilor 
naturale din anul 2010, beneficiază de scutirea de la plata   taxei de habitat  pentru semestrul II al 
anului fiscal 2010. 

  (b) Facilitatea fiscală menţionată la lit. a)  se aplică pentru rata III a taxei de habitat, cu termen 
de plata la 15 septembrie, inclusiv, respectiv pentru rata IV a taxei de habitat cu termen de plata la 15 
noiembrie, inclusiv. 
 
 

Art. 3  Se aproba scutirea de la plata taxei pentru  eliberarea certificatului de urbanism  si a 
taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire . 

 
Facilitatile  fiscale mentionate, se acorda la solicitarea contribuabilului,  titular al impozitului pe 

cladiri/ teren, pe bază cererii,  însoţita de documente doveditoare privind domiciliul si calitatea de 
proprietar al imobilelor, ce se vor depune la sediul  Municipiului Tulcea, in cel mult 30 de zile de la 
data intrării in vigoare a prezentei hotărari. 
 
   Art. 4  Prezenta hotarare intra in vigoare la 25.11.2010. 

Art. 5 Primarul Municipiului Tulcea  si  Directia Economica se împuternicesc cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                          BUSURCĂ Alexandru 
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