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HOTĂRÂREA NR.  42 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea 
 

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

25 februarie 2021, legal constituită; 
 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a 

Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului local Ciprian ANTROP; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al consilierului local Ciprian ANTROP, înregistrat sub 

6267/17.02.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe, înregistrat 

sub nr. 6262/17.02.2021; 
 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 privind Codul Fiscal; 

 - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei 

speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea, modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 47/20.02.2020; 
 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; 
 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 şi se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea, care va 

avea următorul cuprins: 
 „Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului 

în municipiul Tulcea, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 47/20.02.2020, rămân 

neschimbate. 
 Art. 3. 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 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
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