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HOTĂRÂREA NR. 385 
 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

360/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 
 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 29 decembrie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 360/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2022, proiect din iniţiativa Primarului; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea 

înregistrat sub 50037/22.12.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 364190/22.12.2021; 
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. 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) 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; 
- Legii nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

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, 

Respectând dispoziţiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 
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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. 360/16.12.2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, se modifică după cum 

urmează:  
1. La articolul 2 alineatul (1) din Anexa nr. 1 la hotărâre, lit. c) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„c) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege 

nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 
1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire 

către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază; 
Scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul 

sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, 

scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.” 
2. La articolul 2 alineatul (1) din Anexa nr. 2 la hotărâre, lit. b) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„b) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, 

republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne 

valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, 

indiferent unde aceştia domiciliază; 
Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu deţinute în comun 

cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, 
scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.” 

3. La articolul 2 alineatul (1) din Anexa nr. 3 la hotărâre, lit. c) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 

transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 
mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora; ”. 

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

nr. 360/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 
rămân neschimbate. 

https://idrept.ro/00215880.htm
https://idrept.ro/00207650.htm
https://idrept.ro/00215880.htm
https://idrept.ro/00207650.htm
https://idrept.ro/00215880.htm
https://idrept.ro/00207650.htm
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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 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali 
prezenţi. 

 

 

 

 Contrasemnează,                                                          Preşedinte de şedinţă, 

             Secretar General,                                                               Consilier local,   

               Jr. Leventh IUSUF                                                               Octavian MOTOC                                                               
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