
   

          
 
 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 9 
 

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea 

 

 

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

30.01.2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea 

turistică a Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

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

P168/06.12.2019 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Cultură şi Sport din cadrul 

U.A.T. Municipiul Tulcea, înregistrat sub nr. 38725/05.12.2019; 

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

În temeiul prevederilor: 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- pct. 161 din Titlul IX Capitolul VIII al Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 
 
 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (4), art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) 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 instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Tulcea 

începând cu data de 1 ianuarie 2020. Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% la venitul 

din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.” 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea 

turistică a municipiului Tulcea pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă formularul tipizat al declarației-decont privind sumele încasate 

reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Tulcea, conform Anexa 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul 

Municipiului Tulcea, Birou Cultură și Sport, Direcția Economică și Serviciul Impozite și Taxe, 

organul fiscal din cadrul Direcției Economice. 

 



Art. 5. 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                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

           

          
 

  România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 9/30.01.2020 

 

Regulament privind modul de instituire şi utilizare a taxei speciale pentru promovarea 

 turistică în Municipiul Tulcea 

 

Art. 1. Obiectul regulamentului 

Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind 

instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru dezvoltarea turismului în municipiul 

Tulcea. 

   

Art. 2. Obiectivele taxei speciale 

Obiective urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului 

Tulcea sunt: 

- creşterea numărului de turişti în municipiul Tulcea; 

- creşterea duratei de şedere a turiştilor în municipiul Tulcea; 

- creşterea veniturilor din turism în municipiul Tulcea; 

- creşterea calităţii serviciilor publice şi crearea de noi servicii publice destinate turiştilor. 

   

Art. 3. Acţiunile avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 2 

Acţiunile avute în vedere pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2 sunt următoarele: 

- promovarea atracţiilor, evenimentelor şi obiectivelor turistice din municipiul Tulcea şi a 

destinaţiei turistice Tulcea în ansamblul ei, prin acțiuni desfășurate de autoritatea locală la nivel 

național, internațional, în mediul online şi social media, în cadrul unor evenimente de profil sau al unor 

evenimente special create în vederea promovării turismului în municipiul Tulcea; 

- susţinerea activităţilor culturale care pot creşte numărul de turişti în Tulcea prin acţiuni 

realizate în vederea creării, susţinerii şi dezvoltării de evenimente şi activităţi culturale care pot 

contribui pozitiv la atractivitatea turistică a oraşului Tulcea; 

- creşterea calităţii serviciilor turistice și realizarea de noi servicii de turism efectuate în 

vederea promovării destinației turistice Tulcea, constând în servicii publice prin care se oferă 

informații și materiale turistice special concepute pentru vizitatorii orașului Tulcea şi operatorilor 

locali în domeniul turismului; 

- promovarea produselor locale şi a gastronomiei tradiţionale; 

- crearea și consolidarea brandului turistic al orașului Tulcea, constând în concept/viziune 

dezvoltare turistică cu valori și țeluri clar exprimate și un set de măsuri cuantificabile pentru atingerea 

obiectivelor/viziunii propuse. Se va elabora în acest sens un plan multianual de dezvoltare turistică a 

destinației însoțit de elemente vizuale, verbale, audio/video etc. distinctive și reprezentative pentru 

oraș și valorile acestuia; 

- dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică în 

cadrul orașului, atragerea de investiții în turismul local; 

- participarea și înscrierea orașului în rețele/organizații/structuri naționale, europene sau 

internaționale care pot crește valoarea turistică a orașului; 

- susţinerea şi promovarea turistică online a oraşului Tulcea prin încărcarea, gestionarea şi 

îmbunătăţierea informaţiilor de interes turistic de pe cele mai importante platforme turistice online; 

- elaborarea, implementarea și monitorizarea proceselor necesare sistemului de management al 

calității turistice. 

 

  



Art. 4. Cadrul legal 

Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 

-  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale; 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- pct. 161 din Titlul IX, cap. VIII al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 227/2015. 

 

Art. 5. Definirea termenilor 

Definiţia unor termeni utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament: 

- Promovare turistică – activitate realizată pe plan local, naţional sau internaţional, care 

prezintă cele mai reprezentative elemente ale destinaţiei turistice municipiul Tulcea, în ansamblul ei, în 

vederea creşterii numarului de turişti şi a veniturilor obţinute din turism. 

- Servicii de turism – servicii publice care oferă informaţii şi materiale turistice, special 

concepute, vizitatorilor municipiului Tulcea şi actorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi 

sub forma unor investiţii sau servicii publice sau materiale/obiecte/spaţii care să contribuie la creşterea 

informării şi sprijinului în rândul vizitatorilor/turiştilor şi actorilor turistici locali deopotrivă. 

- Servicii publice personalizate – se referă la locații și servicii special create pentru creșterea 

gradului de atractivitate a locației turistice sau produse personalizate din arealul municipiului Tulcea; 

- Brand turistic – vizează conceptul/viziunea de dezvoltare turistică a municipiului Tulcea, 

valori și țeluri clar exprimate și un set de acțiuni/măsuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor 

propuse. 

- Susţinerea activităţilor culturale, turistice – acţiuni realizate de autoritatea locală sau 

structurile desemnate de aceasta în vederea creării, susţinerii şi/sau dezvoltării de evenimente care pot 

contribui pozitiv la atractivitatea turistică a municipiului Tulcea.   

- Structuri de cazare turistică – construcţii şi amenajări destinate cazării turiştilor împreună 

cu serviciile specifice aferente. Unităţile de cazare includ: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile 

turistice, cabane, bungalouri, campinguri, apartamente sau camere de închiriat pentru turişti în locuinţe 

familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, sate de vacanţă şi alte 

unităţi cu funcţiuni de cazare turistică care funcţionează pe raza teritorială a municipiului Tulcea şi 

sunt clasificate în legislaţia de specialitate elaborată de Ministerul Turismului – art. 2 lit. d) din O.G. 

nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România aprobată prin Legea nr. 

755/2001.    

 

Art. 6. Plătitorii taxei speciale 

Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoanele care beneficiază de servicii 

de cazare în structurile de cazare turistică clasificate de pe raza municipiului Tulcea.  

 

Art. 7. Cuantumul, termenele de plată şi decontarea contravalorii taxei speciale 

Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Tulcea se calculează prin aplicarea 

unei cote de  1% din tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unităţile de cazare pentru fiecare zi 

de sejur a turistului şi se datorează pentru întreaga perioadă de cazare. 

Taxa este nepurtătoare de TVA şi se reţine la sursă de către structurile de cazare turistică, care 

o evidenţiază distinct şi o înregistrează în contabilitate separat de tariful de cazare. 

Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Tulcea se plăteşte lunar până la data 

de 10 inclusiv ale lunii următoare celei în care a avut loc cazarea. 

Orice unitate de cazare care încasează taxa specială are obligaţia de a depune o declaraţie-

decont conform formularului tipizat – Anexa II, la registratura Serviciului Impozite şi Taxe, până la 

data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa.  

Unitatea de cazare care încasează taxa specială răspunde pentru calculul corect al taxei, 

depunerea la timp a declaraţiei-decont şi plata la timp a acesteia către bugetul local. 

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către structurile de cazare turistică a taxei 

speciale, datorată bugetului local, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul 

majorărilor de întârziere şi modul de calcul al acestora sunt prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală. 



Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Tulcea încasată de unităţile de 

cazare va fi virată lunar la bugetul local într-un cont colector unic: RO86TREZ64121120207XXXXX 

deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.      

 

Art. 8. Destinaţia taxei speciale 

Taxa specială se constituie într-un fond pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în 

municipiul Tulcea cu următoarele destinaţii: 

- Marketingul destinației turistice Municipiul Tulcea la nivel național, internațional și în mediul 

online; 

- Susținerea de evenimente care pot genera creșterea numărului de turiști în Municipiul Tulcea; 

- Finanțarea serviciilor și produselor oferite turiștilor sau actorilor locali din domeniul 

turismului gratuit sau la un cost modic, dezvoltarea infrastructurii turistice conform obiectivelor 

instituirii taxei speciale; 

- Finanţarea si realizarea activităţilor de promovare şi marketing în scopul atragerii de turişti 

sau investiţii în servicii turistice; 

- Finanţarea cheltuielilor de promovare la târguri, expoziţii de turism şi alte manifestări de 

profil, la nivel naţional şi internaţional; 

- Promovarea atracțiilor, evenimentelor și obiectivelor turistice ale Municipiului Tulcea prin 

intermediul centrului de informare turistică, mediul online și social media; 

- Finanţarea si realizarea acţiunilor de promovare online și social media pe platforme de 

specialitate; 

- Finanţarea acţiunilor şi evenimentelor culturale care au un impact direct sau indirect la 

dezvoltarea turismului, a activităţilor de marketing în scopul atragerii unui numar cât mai mare de 

turişti; 

- Atragerea șii dezvoltarea de proiecte finanțate din fornduri europene și alte surse de finanțare 

în vederea promovării destinației turistice Municipiul Tulcea; 

- Realizarea de campanii publicitare comune cu agenții de turism, organizatori de evenimente și 

alți operatori de turism în vederea promovării Municipiului Tulcea ca destinație turistică; 

- Alte activităţi similare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, în condiţiile legii. 

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

  

Art. 9. Instituţii/Compartimente implicate 

Taxa specială încasată de structurile de cazare turistică va fi colectată la bugetul local prin 

Servicul Impozite şi Taxe şi va fi utilizată pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în municipiul 

Tulcea prin Biroul Sport Cultură şi Relaţii externe. 

   

Art. 10. Contravenţii 

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea contravenţională sau 

penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să 

fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

a) Depunerea peste termen a declaraţiilor-decont; 

b) Nedepunerea declaraţiilor-decont. 

Contravenţia prevăzută la alin. 2 lit. a) dacă este săvârşită de o persoană fizică se sancţionează 

cu amendă de la 73 lei la 292 lei, iar cea prevăzută la alin. 2 lit. b) se sancţioneată cu amendă de la 292 

lei la 728 lei.  

Contravenţia prevăzută la alin. 2 lit. a) dacă este săvârşită de o persoană juridică se 

sancţioneată cu amendă de la 293 lei la 1167 lei, iar cea prevăzută la alin. 2 lit. b) se sancţioneată cu 

amendă de la 1167 lei la 2912 lei.  

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din 

cadrul autorităţii administraţiei publice locale.  

                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

                     

 

 



  

  

           

          
 

  România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. 9/30.01.2020 

 

DECLARAŢIE DECONT 

Privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea  

turistică a muncipiului Tulcea 

 

 Subscrisa/Subscrisul......................................................................................................, cu 

sediul/domiciliul în România/....................................., judeţul.........................................., codul 

poştal................................, municipiul/oraşul/comuna .............................................................., str. 

................................................................, nr. ............, bl. ......., sc. ........., et. ......., ap. .........., 

CIF/CNP..............................................., tel/fax..................................................................,  e-mail 

........................................................., reprezentată prin................................................................., în 

calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în 

România/.........................................., judeţul................................, codul poştal .........................., 

municipiul/oraşul/comuna..............................................., str. ................................................, nr. 

............, bl. ......., sc. ........., et. ......., ap. .........., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport 

seria............nr. .................................., CIF...................................., tel/fax....................................., e-

mail ........................................................., declar că taxa specială pentru promovarea turistică a 

localităţii încasată în luna ........................../........................................., de către unitatea de cazare 

....................................................................................................................., situată la adresa 

............................................................................................................, a fost în sumă de 

........................lei şi s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată/chitanţa/mandat poştal 

............................./.................................. în contul nr. ......................................................... 

 Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Tulcea s-a determinat prin 

aplicarea unui tarif de .............................., stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. ................../............ . 

 Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului 

se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

 

............................................................... 

      (data întocmirii declaraţiei)    

 

Reprezentantul legal,                                                       Şeful compartimentului contabil, 
.................................................................                          ................................................................. 
(prenumele, numele şi semnătura)                                                    (prenumele, numele şi semnătura)            

 
 


