
HOTĂRÂREA Nr. 43 
Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întârziere şi a dobânzilor 
penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor, redevenţei neachitate la termenele 

scadente pentru  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27.02.2017; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi 
a dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor şi redevenţei neachitate la 
termenele scadente pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată  sub nr. 
5139/24.02.2017 şi coraportul întocmit de Direcţia Economică şi S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, înregistrat 
sub nr. 5140/24.02.2017; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii 

de la plata majorarilor de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, 
dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea; 

În baza prevederilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), b) şi c), alin. (3) lit. c), art.45 alin. (1), 
(2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

        Art. 1. Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întârziere şi a dobânzilor 
penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente 
pentru  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, prin introducerea a două alineate, după cum urmează: 

„ Art. 1 (2) Accesoriile menţionate la alin. (1) sunt aferente următoarelor obligaţii principale 
restante la data de 30.07.2015: 

a) Impozit vehicule lente – 4lei; 
b) Impozit Mijloace Transport PJ – 31.045 lei ; 
c) Impozit Clădiri PJ – 4.539 lei ; 
d) Impozit Mijloace Transport Marfă > 12t – 19.120 lei; 
e) Taxă teren – 291.658 lei; 
f) Impozit Teren Extravilan PJ – 1.010 lei; 
g) Taxă Clădiri – 221.034 lei; 
h) Taxă firmă – 694 lei; 
i) Redevenţă concesiune – 1.223.765 lei; 
j) Impozit de profit R.A. Local – 227.970lei; 
k) Taxă branşament – 24.930 lei. 
(3) Scăderea majorărilor de întârziere se va efectua după achitarea obligaţiilor principale restante 

la data de 30.07.2015.” 
Art. 2. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. 



Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


