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România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 8 
 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 

 

 

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

30 ianuarie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2020, proiect din iniţiativa Primarului; 

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

1989/21.01.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul 

Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 104280/21.01.2020; 

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

În temeiul prevederilor: 

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

- art. 5 lit. j) şi lit. x) şi art. 87 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi prevederile Titlului IX “Impozite şi taxe locale” 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a institui şi de a 

percepe impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea 

activităţilor stabilite în competenţa lor, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice 

zonei, pe de altă parte, 
 

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 Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2.  Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre devine Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 252/19.12.2019. 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 rămân 

neschimbate. 
 

Art. 4. 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 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ,                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

          SECRETAR GENERAL,                                                      VICEPRIMAR,        

            Jr. Maria BRUDIU                                                             Ing. Andaluzia LUCA                                                  
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România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea nr. 8/30.01.2020  
 

                                                                                      Anexa nr. 3 

                                                                                         la Hotărârea nr. 252/19.12.2019 
 

Impozitul pe mijloacele de transport  

 

Capitolul I. Reguli generale 
 

Art. 1. (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 

înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu 

excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 

înmatriculat sau înregistrat în România. 

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii  

administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 
   

Capitolul II. Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport 
 

Art. 2.  (1) Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru persoane fizice 

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport, prin efectul legii, pentru: 

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 

văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de 

transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 

sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, 

pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat 

şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; 

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 a lunii 

următoare celei în care contribuabilul depune documentele justificative. 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 

şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc 

de transport, la alegerea contribuabilului; 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 

domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;  

g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

h) autovehiculele acţionate electric. 
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(2) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de 

transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, 

deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra 

mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti 

terţi. 
 
 

Art. 3. Scutiri de la plata impozitului pe mijloace de transport pentru persoane juridice 

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport, prin efectul legii, pentru: 

a) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 

domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport 

public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, 

dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

e) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

g) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

h) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu 

scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 

caracter umanitar, social şi cultural;   

i) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de 

servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

j) autovehiculele acţionate electric; 

k) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul 

propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

l) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale. 
 

Art. 4. Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care 

domiciliază în suburbia Tudor Vladimirescu, localitate precizată în Hotărârea Guvernului  

nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea 

dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu 

modificările ulterioare. 
 

Capitolul III. Calculul impozitului datorat pentru mijloacele de transport 
 

Art. 5. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului 

de transport, conform celor prevăzute în prezenta Anexă. 
 

(2) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

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, astfel: 
 

a) Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
 

Tipuri de vehicule 

Suma în lei pentru 

fiecare grupă de 200 

cm3 sau fracţiune din 

aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 
8 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de peste 1600 cm3 
9 
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3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 19 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 75 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 151 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 303 

7. Autobuze, autocare, microbuze 25 

8. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv 
31 

9. Tractoare înmatriculate 19 

 

b) Vehicule înregistrate 
 

Tipuri de vehicule 

 

Suma în lei pentru fiecare grupă 

de  

200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei /200 cm3 

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  157 lei/an 
 

 

c) Exemple de vehicule înregistrate: 
 

Nr. crt. Denumire vehicul 

1.  Mopede 

2.  Tractoare, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi înmatriculate  

3.  Utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere 

4.  Maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roţi, care păstrează caracteristicile de bază ale unui 

tractor, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă mai mare sau egală cu  

6 km/h şi maşinile pentru lucrări altele decât cele autopropulsate 

5.  Autocositoare 

6.  Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 

7.  Autogreder sau autogreper 

8.  Buldozer pe pneuri 

9.  Compactor autopropulsant 

10.  Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 

11.  Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 

12.  Excavator pe pneuri 

13.  Buldoexcavator 

14.  Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 

15.  Freză rutieră 

16.  Încarcător cu o cupă pe pneuri 

17.  Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 

18.  Macara cu greifer 

19.  Macara mobilă pe pneuri 

20.  Macara turn autopropulsată 

21.  Maşină autopropulsată pentru lucrări terasamente, construcţia şi întreţinerea drumurilor, 

decopertarea îmbracăminţii asfaltice la drumuri, finisarea drumurilor, forat, turnarea asfaltului, 

înlăturarea zăpezii, maşină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp 

22.  Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 

23.  Tractor pe pneuri 

24.  Troliu autopropulsat 

25.  Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 

26.  Maşină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 

27.  Maşină pentru măcinat şi compactat deşeuri 
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28.  Maşină pentru marcarea drumurilor 

29.  Maşină pentru tăiat şi compactat deşeuri 

30.  Orice alte autovehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice care nu se supun 

înmatriculării 
 

3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 

(5) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone - impozitul este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I. Autovehicule cu 2 axe   

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 13 tone 
0 149 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 

mică de 14 tone 
149 413 

 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 

mică de 15 tone 
413 581 

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 

mică de 18 tone 
581 1315 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 
581 1315 

II.  Autovehicule cu 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 

mică de 17 tone 
149 259 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai 

mică de 19 tone 
259 532 

 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai 

mică de 21 tone 
532 691 

 4. Masa de cel puţin 21 de tone, dar mai 

mică de 23 tone 
691 1066 

 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 
1066 1656 

 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 26 tone 
1066 

1656 

 7. Masa de cel puţin 26 de tone  
1066 

1656 

III.  Autovehicule cu 4 axe   

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 
691 701 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 27 tone 
701 1094 

 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

1094 1737 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 

mică de 31 tone 
1737 2577 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 

mică de 32 tone 

1737 2577 
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 6. Masa de cel puţin 32 tone  1737 2577 

 

 (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - impozitul este 

egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I. Vehicule cu 2 + 1 axe   

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 14 tone 
0 0 

 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 

mică de 16 tone 
0 0 

 3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai 

mică de 18 tone 
0 67 

 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai 

mică de 20 tone 
67 154 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai 

mică de 22 tone 
154 360 

 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 

mică de 23 tone 
360 465 

 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 
465 840 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 28 tone 
840 1473 

 9. Masa de cel puţin 28 de tone  
840 1473 

II.  Vehicule cu 2 + 2 axe   

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 
144 336 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică 26 tone 
336 552 

 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai 

mică de  28 de tone 
552 

811 

 4. Masa de cel puţin  28 de tone, dar mai 

mică  de 29 de tone 811 979 

 5. Masa de cel puţin 29 de tone, dar mai 

mică  de 31 de tone 979 1608 

 6. Masa de cel puţin 31 de tone, dar mai  

mică de 33 de tone 1608 
2231 

 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai 

mică de 36 tone 
2231 3388 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 

2231 3388 

 9. Masa de cel puţin 38 tone  2231 3388 

III.  Vehicule cu 2 + 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 1776 2472 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 

mică de 40 tone 2472 3359 
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 3. Masa de cel puţin 40 tone  
2472 3359 

IV. Vehicule cu 3 + 2 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 1569 2179 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 

mică de 40 tone 2179 3014 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 

mică de 44 tone 3014 4458 

 4. Masa de cel puţin 44 tone  3014 4458 

V. Vehicule cu 3 + 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 892 1079 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 

mică de 40 tone 1079 1613 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 

mică de 44 tone 1613 2567 

 4. Masa de cel puţin 44 tone  
1613 2567 

 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 

de autovehicule prevăzută la alin. (6) - impozitul este egal cu suma corespunzătoare din tabelul 

următor: 
 

Masa totală maximă autorizată 
 

Impozit (lei) 

1. Până la 1 tonă, inclusiv 9 

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 

4. Peste 5 tone 67 
 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă - impozitul este egal cu suma corespunzătoare din 

tabelul următor: 
 

Mijlocul de transport pe apă Impozit (lei) 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 

3. Bărci cu motor 220 

4. Nave de sport şi agrement  

a) ambarcaţiune de agrement deschisă fără punte 175 

b) ambarcaţiune de agrement cu punte fără cabine de locuit 264 

c) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri, inclusiv 315 

d) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit între 7 - 13 locuri, inclusiv 437 

e) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit între 14 - 40 locuri inclusiv 699 

f) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 locuri  1170 

g) iahturi 1170 

h) alte ambarcaţiuni de sport și agrement care nu sunt prevăzute la lit. a) –g) 1170 

5. Scutere de apă 220 

6. Remorchere şi împingătoare: 

a) până la 500 CP, inclusiv 585 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 951 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1462 

d) peste 4.000 CP 2240 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 190 

8. Ceamuri, slepuri şi barje fluviale: 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 190 
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b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, 

inclusiv; 
293 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 513 

9. Nave de pescuit, gabare, poduri, bacuri plutitoare, pontoane de acostare  

a) cu lungimea de până la 10 m; 263 

b) cu lungime de peste 10 m. 1170 
 

(9) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se 

stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt 

document similar. 
 

Capitolul IV. Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 

Art. 6. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana 

care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în 

România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 

mijlocului de transport. 

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 

acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de 

transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în 

România. 

 (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună 

o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, 

inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi 

are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi 

datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor. 

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia 

încetează contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 

competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal 

de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 

locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii  

procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 

bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază 

de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 
 

Capitolul V. Acte necesare pentru declararea/radierea mijloacelor de transport deţinute de 

contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice 

Art. 7. (1) Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport deţinute de 

contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice: 
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a) Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea 

persoanelor fizice/persoanelor juridice – model tipizat; 

b) Actul de dobândire a mijlocului de transport (contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc 

de transport, factură fiscală, act notarial de donaţie, act de adjudecare, hotărâre judecătorească etc.) –  

4 copii xerox certificate pentru conformitate cu originalul, vizate de autoritatea administrativ-teritorială 

în a cărei rază îşi are domiciliul vânzătorul şi având numărul de înregistrare în REMTII; 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, se depun 

contractul de leasing şi procesul-verbal de predare-primire a vehiculului; 

c) Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de Registrul Auto Român -  copie 

certificată pentru conformitate cu originalul; 

d) În cazul mijloacelor de transport dobândite în străinătate: fişa de înmatriculare auto, 

documentele care fac dovada proprietăţii, care trebuie traduse în limba română şi cartea de identitate a 

mijlocului de transport; 

e) În cazul mijloacelor de transport pe apă se depun: atestatul de bord şi/sau raportul de inspecţie 

al mijlocului de transport; 

f) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru 

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice; 

g) Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relaţia cu organul fiscal local şi 

cartea de identitate a împuternicitului - în cazul persoanelor juridice; 

h) Fişa de înmatriculare/radiere auto, cu excepţia contractelor încheiate în baza Ordinului 

MDRAP, MFP și MAI nr. 1069/1578/144/2016 pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și 

taxe locale” la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 
 

(2) Acte necesare pentru radierea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport 

înstrăinate anterior anului 2016: 

a) Cerere; 

b) Fişa de înmatriculare/radiere auto; 

c) Actul de înstrăinare - copie certificată pentru conformitate cu originalul. 

d) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru 

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice; 

e) Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relaţia cu organul fiscal local şi 

cartea de identitate a împuternicitului - în cazul persoanelor juridice. 
 

(3) Acte necesare pentru radierea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport 

înstrăinate începând cu anul 2016: 

a) Actul de înstrăinare în original şi 4 copii xerox certificate pentru conformitate cu originalul; 

b) Cartea de identitate a mijlocului de transport - copie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

c) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru 

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice; 

d) Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relaţia cu organul fiscal local şi 

cartea de identitate a împuternicitului - în cazul persoanelor juridice; 

e) Fişa de înmatriculare/radiere auto, cu excepţia contractelor încheiate în baza Ordinului 

MDRAP, MFP și MAI nr. 1069/1578/144/2016 pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și 

taxe locale” la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 
 

(4) Acte necesare pentru radierea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport în cazul în 

care proprietarul nu mai poate face dovada existenţei fizice a acestuia: 

a) Cerere sau declaraţie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport; 

b) Certificatul de radiere eliberat de Instituţia Prefectului - Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor ori certificatul de distrugere sau, în lipsa acestuia, 

declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a 

mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit mijlocul de transport şi 

împrejurările care au condus la pierderea acestuia; 



 11 

c) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru 

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice; 

d) Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relaţia cu organul fiscal local şi 

cartea de identitate a împuternicitului - în cazul persoanelor juridice; 
 

(5) Acte necesare pentru transferul dosarului fiscal în cazul schimbării 

domiciliului/sediului fiscal al contribuabilului: 

a) Cerere de transfer; 

b) Chitanţa privind achitarea taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală; 

c) Actul de dobândire a mijlocului de transport (contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc 

de transport, factură fiscală, act notarial de donaţie, act de adjudecare, hotărâre judecătorească etc.) - în 

copie; 

d) Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de Registrul Auto Român -  în copie; 

e) Cartea de identitate/buletinul de identitate al proprietarului - copie certificată pentru 

conformitate cu originalul – în cazul persoanelor fizice; 

f) Împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică în relaţia cu organul fiscal local şi 

cartea de identitate a împuternicitului - în cazul persoanelor juridice; 

g) Fişa de înmatriculare/radiere auto, cu excepţia contractelor încheiate în baza Ordinului 

MDRAP, MFP și MAI nr. 1069/1578/144/2016 pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și 

taxe locale” la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 
 

Capitolul VI. Plata impozitului pe mijloacele de transport 
 

Art. 8. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în două rate egale, 

respectiv: 

a) rata I, până la data de 31 martie 2020, inclusiv; 

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie 2020, inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport la bugetul local până la 

data de 31 martie 2020, pentru contribuabilii persoane fizice se acordă o bonificaţie de 5%.  

(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport la bugetul local până la 

data de 31 martie 2020, pentru contribuabilii persoane juridice se acordă o bonificaţie de 5%. 

(4) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al Municipiului Tulcea de 

către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 

primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 

transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al Municipiului Tulcea, suma de 50 lei se 

referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

(5) În cazul în care contribuabilul nu achită obligaţiile fiscale la termenele de scadenţă, se 

calculează majorări de întârziere, conform Codului de procedură fiscală. 
 

Capitolul VII. Sancţiuni 
 

Art. 9 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere în cazul: 

1.1. dobândirii unui mijloc de transport; 
1.2. radierii din circulaţie a unui mijloc de transport; 

1.3. oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 

schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru a contribuabilului; 

1.4. contractului de leasing, în situaţia depunerii declaraţiei fiscale peste termenul de 30 de zile 

de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 

intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

1.5. încetării contractului de leasing. 

b) nedepunerea declaraţiilor fiscale în cazul: 

1.1. dobândirii unui mijloc de transport; 

1.2. radierii din circulaţie a unui mijloc de transport; 

1.3. oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 

schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru a contribuabilului; 
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1.4. contractului de leasing, în situaţia depunerii declaraţiei fiscale peste termenul de 30 de zile 

de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 

intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

1.5. încetării contractului de leasing. 

 (2) Contravenţia prevazută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 73 lei la 292 lei 

pentru persoane fizice şi cu amenda de la 293 lei la 1.167 lei pentru persoane juridice; 

(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amenda de la 292 lei la 728 lei 

pentru persoane fizice şi cu amenda de la 1.167 lei la 2.912 lei pentru persoane juridice; 

(4) Refuzul de a furniza informatii cu privire la situaţia patrimonială a contribuabilului constituie 

contravenţie şi se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

(5) Contravenţiilor enumerate la alin. (1) - (5) li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 

posibilitatea achitării, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării  

procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta anexă. 

(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta Anexă se realizează 

de către funcţionarii împuterniciţi din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Tulcea. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 


