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Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 74 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, 
cu rata inflaţiei de 4,6% 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
24 aprilie 2019, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2020, cu rata inflaţiei de 4,6%, proiect din iniţiativa Primarului; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 6864/12.03.2019 şi Raportul de fundamentare întocmit de 
Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 
6866/12.03.2019; 

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

Constituţia României, republicată; 
- 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), art. 453 şi următoarele din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 165/31.05.2007 privind 
zonarea Municipiului Tulcea, în vederea stabilirii cuantumului impozitelor şi taxelor 
locale; 

Ţinând seama de Comunicatul de presă nr. 17/2019 al Institutului Naţional de 
Statistică, conform căruia rata inflaţiei pentru anul 2018 este de 4,6%;  

 
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 aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 4,6% a impozitelor şi taxelor 
locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 4,6% a limitelor minime şi 
maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice şi 
juridice, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020 şi completează 
Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2020. 

Art. 4. 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. 5. 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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri 

locali prezenţi. 
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