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România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 
 

pentru modificarea şi completarea  

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020  

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

20 februarie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru 

promovarea turistică a Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub 

5045/17.02.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii 

Externe, înregistrat sub nr. 5080/17.02.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- pct. 161 din Titlul IX Capitolul VIII al Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 
 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)  

lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3) lit. c), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea 

turistică a Municipiului Tulcea, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Tulcea 

începând cu data de 1 martie 2020. Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% la tariful 

de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.” 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului 

Tulcea rămân neschimbate. 
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Art. 3. Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ,                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

          SECRETAR GENERAL,                                                           VICEPRIMAR,        

            Jr. Maria BRUDIU                                                                      Ing. Andaluzia LUCA                                                           

 


