
HOTĂRÂRE NR.39 
privind scutirea / reducerea  de la plata impozitelor datorate  pe anul 2012,  de 

persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
la data de 30 august 2012; 

Examinând proiectul de hotărâre privind scutirea/reducerea de la plata impozitelor 
datorate pe anul 2012 de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea, 
proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, 
înregistrat sub nr.15893/13.08.2012 şi Expunerea de motive, înregistrată sub                           
nr. 18321/13.08.2012; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 274/21.12.2011 privind procedura de acordare a 

facilităţilor fiscale pentru anul 2012. 
În conformitate cu dispoziţiile  art. 36 alin.(6) lit.„a”, pct.2 şi alin.(9), art.45 

alin.(1) şi (6) şi art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, 

 
 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 

 

ART.1.  Se aprobă scutirea de la plata impozitelor, în cuantum de 858 lei, datorată 
pe anul 2012 de către 7 persoane fizice cu venituri mici, prevăzute în anexa nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.  Se aprobă reducerea cu 50% de la plata impozitelor, din suma totală de 
378 lei, datorată pe anul 2012 de către 3 persoane fizice cu venituri mici, prevăzute în 
anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul 
Impozite şi Taxe Locale şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială.      

ART.4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                   Jr. BRUDIU Maria                                                    GAFAR Cantimir 


