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România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

HOTĂRÂREA NR.68 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 

 
 

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

31 martie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2020, proiect din iniţiativa Primarului; 

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

9269/23.03.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul 

Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 132189/23.03.2020; 

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

În temeiul prevederilor: 

- art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe data de 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- 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. 5 lit. j) şi lit. x) şi art. 87 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 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 prevederile Titlului IX “Impozite şi taxe locale” 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României; 

- art. V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare; 
 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a institui şi de a 

percepe impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea 

activităţilor stabilite în competenţa lor, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice 

zonei, pe de altă parte, 
 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)  

lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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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 modifică art. 11 alin. (5) lit. a) şi alin. (6) din Anexa nr. 8 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea următorul 

cuprins: 

”(5) Termenele de plată a taxei de tratare mecano-biologică a deşeurilor 

biodegradabile (T.M.B.): 

Taxa de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.) se plăteşte 

anual, în două rate egale, respectiv: 

a) rata I, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;” 

”(6) Bonificaţie 

Pentru plata cu anticipaţie a taxei de tratare mecano-biologică a deşeurilor 

biodegradabile (T.M.B.) la bugetul local până la data de 30 iunie 2020, pentru contribuabilii 

persoane fizice se acordă o bonificaţie de 6%.” 
 

Art. 2. Se modifică art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 9 din Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins: 

”Art. 6. Termenele de plată a taxei de habitat: 

(1) Taxa de habitat se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv: 

a) rata I, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;” 

”Art. 9. Bonificaţie 

Pentru plata cu anticipaţie a taxei de habitat la bugetul local până la data de 

30 iunie 2020, pentru contribuabilii persoane fizice se acordă o bonificaţie de 6%.” 
 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, rămân neschimbate. 
 

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

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ,                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      

   SECRETAR GENERAL,            VICEPRIMAR,        

       Jr. Brudiu Maria                                                     Ing. Luca Andaluzia 

 


