
 

HOTĂRÂREA NR. 341 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
20 decembrie 2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 
31536/06.11.2018 şi Raportul de fundamentare întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul 
Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 36058/14.12.2018; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg pe 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În temeiul următoarelor prevederi legale: 
- 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. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură; 

- Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 
aprobate prin Ordinul nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice, preşedintelui Institutul Naţional de 
Statistică, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi  pentru Siguranţa Alimentelor; 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 278/21.12.2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării; 

 
 



 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 165/31.05.2007 privind zonarea Municipiului Tulcea, în vederea 

stabilirii cuantumului impozitelor şi taxelor locale; 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 133/20.12.2016 privind aprobarea Nomenclatorului de străzi al 

Municipiului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare. 
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 

instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 
finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, pe de o parte, precum şi de condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte, 

Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2) şi (6), 
art. 49 alin. (1) şi (2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, după cum urmează: 
 

a) Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, prevăzute în Anexa nr. 1; 
b) Impozitul pe teren şi taxa pe teren, prevăzute în Anexa nr. 2; 
c) Impozitul pe mijloacele de transport, prevăzut în Anexa nr. 3; 
d) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, prevăzută în  

Anexa nr. 4; 
e) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice, prevăzută în 

Anexa nr. 5; 
f) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, prevăzută în Anexa nr. 6; 
g) Impozitul pe spectacole, prevăzut în Anexa nr. 7; 
h) Taxe speciale, prevăzute în Anexa nr. 8; 
i) Taxa de habitat, prevăzută în Anexa nr. 9; 
j) Taxe judiciare de timbru, prevăzute în Anexa nr. 10; 
k) Proceduri de acordare a scutirilor/reducerilor acordate de Consiliul Local al Municipiului 

Tulcea în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 11; 

l) Regulament privind adoptarea taxelor speciale, prevăzut în Anexa nr. 12. 
 

Art. 2. Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Tulcea este Municipiu de rangul II, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Art. 4. Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta 
hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor 
impuse se aplică sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.  

Art. 5. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018, mai mici de 40 de 
lei, se anulează conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 6. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare. 

 

Art. 7. Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 intră în vigoare 
începând cu data de 01.01.2019.    

 



 
 
 
 
Art. 8. Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

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

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali  din 21 consilieri locali prezenţi. 
 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


