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HOTĂRÂREA NR. 104 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

 

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

28 aprilie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, proiect din iniţiativa Primarului; 

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

14033/14.04.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul 

Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 215367/14.04.2021; 

Luând în considerare adresa nr. 3742/25.03.2021 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul 

Tulcea; 

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. 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) şi art. 27 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; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 238/28.12.2020; 
 

Respectând dispoziţiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 
 

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. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1.  Articolul 5 din Anexa nr. 5 „Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor/avizelor pentru 

desfăşurarea unor activităţi economice” la hotărâre se revocă. 
 

 

2. Articolul 6 din Anexa nr. 8 „Taxe speciale” la hotărâre se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 6. Taxa privind emiterea acordului pentru ocuparea sau afectarea temporară a 

terenurilor sau a drumurilor publice cu diferite lucrări de construcţii şi/sau instalaţii, insituită 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 267/24.09.2003, este de: 
 

Denumirea taxei Cuantum/lei 

Taxă acord pentru persoane fizice 31 

Taxă acord pentru persoane juridice 63 
 

 

3. Articolul 7 din Anexa nr. 8 „Taxe speciale” la hotărâre se revocă. 
 

4. Articolul 8 din Anexa nr. 8 „Taxe speciale” la hotărâre se revocă. 
 

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

nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 
 

Art. III. 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. 

 

          

                 Contrasemnează,                                                         Președinte de ședință, 
                 Secretar General,                                                                  Consilier local, 

                  Leventh IUSUF                                                                   Stere ȘACU 
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