TAXE SPECIALE
Art. 1. (1) Taxa pentru înregistrarea în evidenţa Municipiului Tulcea a vehiculelor care nu se supun înmatriculării
este stabilită astfel:
Denumirea taxei
1. Taxă de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării:
a) pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg;
b) pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750 – 3500 kg;
c) pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.
2. Taxă eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării

Cuantum/lei
39
52
87
52

Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din municipiul
Tulcea şi se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi
eliberarea certificatelor de înregistrare.
(2) Taxa de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este conformă cu prevederile Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun
înmatriculării şi este stabilită în funcţie de tonaj.
Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii privind înregistrarea
vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.
(3) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este
conform cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor care nu se supun înmatriculării.
Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului
de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării.
(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea,
- prin mandat poştal,
- prin mijloace de plată on-line - ghişeul.ro
- prin virament bancar în contul Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.
(5) Responsabilitatea supravegherii activităţii de stabilire şi verificare a încasării a taxelor privind
înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării revine Compartimentului Transport Local din cadrul
Direcţiei Administraţie Publică Locală Tulcea.
(6) Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi
radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 278/2009.
Art. 2. (1) Taxe pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri în regim taxi
Denumirea taxei
a) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri în regim de taxi
b) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei taxi
c) Taxă pentru vizarea autorizaţiei de transport
d) Taxă pentru prelungirea autorizaţiei taxi
e) Taxă pentru eliberarea/prelungirea autorizaţiei de dispecerat taxi

Cuantum/lei
89
89
45
45
221

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri în regim de taxi, taxa pentru emiterea
autorizației taxi, taxa pentru vizarea autorizaţiei de transport şi taxa pentru prelungirea autorizaţiei taxi sunt
fundamentate de necesitatea amenajării şi întreţinerii locurilor de aşteptare (staţii taxi), a completării şi refacerii sistemului de
semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei
stradale.
Temeiul juridic pentru stabilirea acestor taxe îl constituie H.C.L. nr. 69/2008 privind transportul de
persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Potrivit dispoziţiilor H.C.L. nr. 69/2008 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul
Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, transportatorii autorizaţi au obligaţia să asigure dispecerizarea serviciului de
transport în regim de taxi. Activitatea de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea poate fi
executată de orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare.
Această autorizaţie se eliberează pentru o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, la cerere şi în aceleaşi
condiţii ca la emitere, pentru perioade de 5 ani şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea.
Aceeaşi sumă va fi percepută şi în situaţia prelungii, la cerere, a acestei autorizaţii.

(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea,
- prin mandat poştal,
- prin mijloace de plată on-line - ghişeul.ro
- prin virament bancar în contul Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.
Art. 3. (1) Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor necesare efectuării serviciului de transport public local în
municipiul Tulcea
Denumirea taxei
a) Taxa reprezentând contravaloarea licenței de traseu pentru serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate
b) Taxă pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport
c) Taxă pentru prelungirea copiei conforme a autorizaţiei de transport

Cuantum/lei
89
89
45

(2) Taxele menţionate în tabelul de mai sus constituie venit la bugetul local şi sunt folosite pentru amenajarea,
întreţinerea, completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de
semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale.
Aceste taxe se achită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Tulcea.
Temeiul juridic pentru stabilirea acestor taxe îl constituie H.C.L. nr. 205/2019 privind serviciile publice de
transport local de persoane prin curse regulate in municipiul Tulcea.
Potrivit dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local,
aprobat prin H.C.L. nr. 205/2019, Compartimentul Transport Local eliberează licente de traseu și copii conforme
ale autorizatiilor de transport în vederea efectuării activității de transport public local de persoane pentru care
se percep taxe.
(3) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea,
- prin mandat poştal,
- prin mijloace de plată on-line - ghişeul.ro
- prin virament bancar în contul Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.
Art. 4. Taxe pentru activitatea de stare civilă
Nr.
crt.
1.

Denumirea taxei
Taxa pentru îndeplinirea procedurilor de divorţ pe cale administrativă

Cuantum/lei
543

(1) Taxa pentru îndeplinirea procedurilor de divorţ pe cale administrativă este reglementată de art. 486 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Taxele pentru activitatea de stare civilă, prevăzute în tabelul de mai sus, sunt venituri cu destinaţie specială, care
se fac venit la bugetul local. Încasarea taxelor pentru activitatea specifică stării civile şi evidenţei a persoanelor se face la
casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către primar şi de persoane împuternicite din
cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 5. Taxe pentru activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Nr.
crt.
1.
2.

Denumirea taxei
Contravaloare carte de identitate
Contravaloare carte de identitate provizorie

Cuantum/lei
7
1

(1) Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii sunt reglementate de H.G. nr.
1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(2) Taxele se achită la caseriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea. Acestea se constituie ca
venituri la bugetul local şi sunt folosite pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital şi pentru dotarea cu materiale şi
alte bunuri necesare funcţionării Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei din cadrul S.P.C.L.E.P. Tulcea.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către primar şi de persoane împuternicite din
cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Taxa privind emiterea acordului pentru ocuparea sau afectarea temporară a terenurilor şi drumurilor
publice, insituită prin H.C.L. nr. 267/24.09.2003, este de:

Taxă
Taxă
Taxă
Taxă

acord
acord
acord
acord

în
în
în
în

regim
regim
regim
regim

Denumirea taxei
normal pentru persoane fizice
normal pentru persoane juridice
de urgenţă pentru persoane fizice
de urgenţă pentru persoane juridice

Cuantum/lei
31
63
47
93

Art. 7. Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală este de 4 lei/certificat.
Art. 8. Taxe pentru publicitate sonoră şi foc de artificii:
Tip activitate
Publicitate sonoră cu mijloace mobile/zi
Joc de artificii/eveniment

Cuantumul taxei (lei)
652 lei /zi(4 ore)
326 lei/eveniment

(1) Publicitatea sonoră în afara intervalului orar 10,00 – 12,00, respectiv 16 – 18 se efectuează în baza unui acord
pentru publicitate temporară eliberat de Compartimentul de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
(2) Jocurile de artificii se organizeaza în intervalul orar 21,45 – 22,00 cu excepţia evenimentelor organizate de
primărie, în baza unui acord eliberat de Compartimentul Mediu din cadrul Directiei Urbanism, Amenajare Teritoriu.
(3)
Publicitatea
sonoră
şi
jocurile
de
artificii
menţionate
mai
sus
sunt
reglementate
de
H.C.L. nr. 279/2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului privind activităţile edilitar-gospodăreşti
din Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 164/2008.
(4) Jocurile de artificii se vor organiza până la ora 22,00, c....
Art. 9. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea este de 34 lei.
(1) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale, este reglementată de art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare.
(2) Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri sunt venituri
cu destinaţie specială, care se fac venit la bugetul local. Încasarea acestor taxe se face la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe
din cadrul Municipiului Tulcea.
Art. 10. Taxa pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Unităţii Administrativ-Teritoriale
Municipiul Tulcea
Cuantumul taxei pentru persoane fizice
4 lei/filă, format A4
5lei/filă, format A3
6 lei/filă, format A2

Cuantumul taxei pentru persoane juridice
5 lei/filă, format A4
6 lei/filă, format A3
7 lei/filă, format A2.

Pentru eliberarea de copii la care se aplică ştampila „conform cu originalul” se mai percepe o taxă de 4 lei/filă.
Taxele
pentru
eliberarea
de
Administrativ-Teritoriale
Municipiul
Tulcea
H.C.L. nr. 186/12.12.2000.

copii
ale
actelor
existente
au
fost
instituite
prin
H.C.L.

în
nr.

arhiva
Unităţii
45/26.06.1997
şi

Art. 11. Taxa pentru eliberarea extrasului din Registrul Electoral, pe suport de hârtie sau în format
electronic,
este
de
4
lei/filă.
Taxa
a
fost
stabilită
prin
Hotărârea
Consiliului
Local
nr. 73/24.04.2019.
Art. 11. Taxă de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.)
(1) Cuantumul taxei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.) este de 9
lei/an/persoană.
(2) Componenţa taxei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.)

Componenţa taxei de tratare mecano-biologică a deşeurilor
biodegradabile (T.M.B.)
1. Transport deşeuri biodegradabile de la Staţia de Tratare MecanoBiologică (S.T.M.B.) Mihai Bravu şi retur biostabilizat - CLO - la depozitul
ecologic Ecorec Tulcea
2. Tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile la Staţia de
Tratare Mecano-Biologică (S.T.M.B.) Mihai Bravu
Total/persoană/lună
Total/persoană/an

Valoare - lei/pers

0,37 lei/persoană/lună
0,42 lei/persoană/lună
0,79 lei/persoană/lună
9,48 lei/persoană/an

(3) Stabilirea taxei de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.) şi scăderea acesteia
din evidenţa fiscală – obligaţii
Taxa de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.) se stabileşte pe baza declaraţiei de
impunere pentru stabilirea taxei habitat, depuse de contribuabili, persoane fizice, la ghişeele organului fiscal
local din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, în termen de 30 zile de la apariţia oricărei modificări în ceea ce priveşte
numărul persoanelor care locuiesc în imobil. Declararea se face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în declaraţii.
Toate dispoziţiile privind declararea, stabilirea, scutirea/reducerea, scăderea şi sancţiunile privind taxa de
habitat
prevăzută
în
Anexa
nr.
9
sunt
aplicabile
şi
în
cazul
taxei
de
tratare
mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.).
(4) Constatarea, încasarea, urmărirea şi executarea silită privind taxa de tratare mecano-biologică a
deşeurilor biodegradabile (T.M.B.) sunt de competenţa Serviciului Impozite şi Taxe, în calitate de organ fiscal
local.
(5) În anul 2021, taxa de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.)
se suspendă.

