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Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, a următorului proiect de act 

normativ: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2022 – inițiator Primarul Municipiului Tulcea, Domnul Ștefan ILIE.  
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 41587/28.10.2021 care a fost 

publicat pe pagina de internet a instituției şi afișat la sediul instituției din Tulcea, str. Păcii nr. 20, 

conform procesului-verbal de afișare nr. 41590/28.10.2021. 

Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al Primarului, înregistrat sub 

nr. 41022/26.10.2021, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcției 

Economice, înregistrat sub nr. 310900/26.10.2021, şi anexele aferente, a fost afişat spre consultare la 

sediul Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 și pe site-ul instituției www.primariatulcea.ro    

în data de 28 octombrie 2021. 
Celor interesați li s-a acordat posibilitatea de a transmite, în scris, până pe data de 19.11.2021, 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii 

publice, acestea urmând a fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20, cu 

mențiunea “Recomandare la proiect de act normativ” pentru Oficiul de administrație publică locală. 

Dezbaterea publică a proiectului menționat mai sus a fost convocată prin anunțul 

nr. 45716/22.11.2021 pentru data de 06 decembrie 2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului 

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, în sala de ședințe situată la etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali. 

Anunțul privind invitația la dezbaterea publică a acestui proiect de act normativ a fost afișat spre 

consultare la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 și pe site-ul instituției 

www.primariatulcea.ro în data de 24 noiembrie 2021, precum și publicat în ziarul local Delta în data de 

25.11.2021. 

La dezbaterea publică a fost invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice 

persoană interesată: persoane fizice şi/sau juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii 

neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei, etc. 

La dezbaterea publică s-au prezentat domnul George ȘINGHI, Viceprimarul Municipiului Tulcea, 

Domnul Nicolae BIBU, Administrator Public, doamna Alina ANTONESCU, Director Economic, 

doamna Lavinia VIZAUER, Consilier Local, domnul Cezar MARIN, Consilier Local, doamna Daniela 

GRĂDINARU, Şef Serviciu Serviciul Impozite şi Taxe, doamna Valentina TUDORICĂ, Şef birou, 

Birou Executări Silite, doamna Elena-Carmen VERBAN, Şef serviciu Serviciul Gospodărie Municipală, 

domnul Cristian GANCIU, inspector în cadrul Serviciului Gospodărie Municipală, doamna Valentina 

BĂRARU-TIMOFTE, consilier juridic Oficiul de Administrație Publică Locală, doamna Raluca 

CACENCU, reprezentant societate CALYPSO S.R.L., și domnul Cristian DOGARU, persoană fizică. 
În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării 

şi implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local şi crearea unor relații de colaborare între cetățeni 
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şi administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor normative să respecte prevederile legale de 

informare, supuse spre dezbatere publică şi accesul publicului la luarea deciziilor. 
Primăria Municipiului Tulcea susține cu tenacitate principiile democrației participative, în care 

orice cetățean îşi poate exprima opinia cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte 

care îi poate afecta viața cotidiană. Acest proces de consultare publică se bazează pe cetățeanul educat şi 

informat, cu acces liber la informația publică, cu opinii şi argumente care îi permit să participe activ la 

viața publică a societății. În cadrul evenimentului cetățeanul poate critica argumentat politicile 

imprudente şi poate veni cu soluții concrete la probleme cu care se confruntă comunitatea la un moment 

dat. 
La Oficiul de Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, 

până la data organizării dezbaterii publice din data de 06 decembrie 2021, nu au fost înregistrate cereri cu 

valoare de recomandare referitoare la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2022.   
 Doamna Raluca Cacencu ia prima cuvântul, aducând în discuție problemele cu care se confruntă 

H.O.R.E.C.A. Amintește faptul că, acum un an, cadrul legislativ le-a permis Consiliilor Locale sa adopte 

hotărâri privind aplicarea anumitor reduceri de impozite și taxe. Anul acesta, nemaiexistând aceste 

prevederi legale, doamna Raluca Cacencu propune găsirea unor soluții legale pentru acordarea unor 

facilități, așa cum au procedat și alte primării din țară. 

 Doamna Raluca Cacencu amintește faptul ca în momentul aprobării Codului Fiscal, când fiecare 

Primărie putea să aplice un anumit procent de impozitare la clădiri, Primăria Municipiului Tulcea a ales 

unul dintre cele mai mari procente din țară și anume 1.5. Între timp, acesta a scăzut la 1.1, însă discuția 

din momentul aplicării procentului a fost ca acesta să scadă la 1.  

 O altă problemă adusă în discuție este taxa de autorizare prevăzută de art. 475 - „Taxa pentru 

eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități” din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările următoare, care prevede că această taxă se poate stabili „până” la o anumită 

valoare. Se solicită ca, măcar pentru anul 2022, această taxă să se calculeze la un procent de 50% până la 

75% din valoarea actuală. În ultimii doi ani această taxă a fost achitată integral, deși gradul de 

funcționare al unităților hoteliere a fost de 50% din cauza situației epidemiologice la nivel mondial 

generată de apariția virusului SARS-COV-2.  

 Ultima problemă pe care dorește să o discute doamna Raluca Cacencu este taxa hotelieră. Se 

dorește fie ca această taxă să fie eliminată, fie să fie redenumită/redefinită și să se schimbe modalitatea 

de calculare, deoarece apar complicații la încasarea acesteia. Pentru suma mică pe care o opresc 

hotelurile de la clienți, se realizează o complicație majoră la încasarea ei. Propune înființarea unei taxe 

fixe anuale de promovare în locul taxei hoteliere. 

 Doamna consilier Lavinia Vizauer dorește să afle în ce stadiu se află soft-ul de implementare a 

taxei de habitat. Doamna Daniela Grădinaru explică faptul că la acest moment soft-ul permite 

introducerea nominală a persoanelor, însă au nevoie de datele personale ale locuitorilor (nume, prenume, 

C.N.P.), pe care aceștia nu vor să le furnizeze. În acest moment, baza de date este în curs de actualizare. 

Cetățenii trebuie să completeze o declarație în care sunt solicitate aceste date iar proiectul de hotărâre 

privind taxele și impozitele locale pentru anul 2022 introduce obligativitatea completării acesteia până la 

data de 31 martie 2022.  

 Domnul consilier Cezar Marin precizează faptul că taxele s-au mărit cu de 2,6%, reprezentând 

indicele de inflație, însă la taxa pentru depozitare, indicele folosit este de 5,2%. Astfel, luând în 

considerare cele două valori, domnul consilier Cezar Marin dorește să se aducă lămuriri referitoare la 

diferența de valoare a indicelui de inflație. Doamna Alina Antonescu precizează că impozitele se 

calculează aplicând indicele de inflație pe anul anterior, respectiv anul 2020, iar pentru stabilirea taxei de 

depozitare a deșeurilor s-a aplicat indicele de inflație pentru anul în curs.  

 Analizând calculele efectuate pentru stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2022, domnul 

consilier Cezar Marin consideră că taxele pot fi reduse cu 7 lei, deoarece este de părere că unele taxe sunt 

dublu impozitate. Se referă la taxa pentru salubritate în cimitir, deoarece Direcția de Întreținere și 



Administrare Patrimoniu are deja o astfel de taxă și cea pentru deșeurile de construcții abandonate pe 

domeniul public.  

 Se explică faptul că taxa de salubritate din cimitir nu se achită doar pentru ridicarea deșeurilor ci 

și pentru curățenie, toaletarea arborilor și arbuștilor, curățarea aleilor pe timp de iarnă.  

 În ceea ce privește taxa pentru deșeurile abandonate, domnul Cristian Ganciu face precizarea că 

de când s-au deschis punctele de colectare a molozului, cantitatea de deșeuri abandonate pe domeniul 

public a scăzut în ultimii 3 ani de la 600 t/an la 69 t/an. Domnul Nicolae Bibu precizează faptul că, la 

demolări, constructorii nu treceau nicio cantitate de moloz, însă, pe viitor se vor lua măsuri pentru ca 

astfel de situații să nu se mai repete. În timp, reglarea situației va duce fie la scăderea taxei de habitat, fie 

la dotarea societății Servicii Publice S.A cu mașini și utilaje noi care ar îmbunătăți calitatea colectării 

deșeurilor în Municipiul Tulcea.  

 Doamna consilier Lavinia Vizauer și domnul Cezar Marin consideră că trebuie găsite anumite 

metode care să stimuleze locuitorii Municipiului să recicleze, cum ar fi înființarea de centre de colectare 

sau acordarea de bonificații, nu doar prin metode de coerciție. Se menționează faptul că un astfel de 

proiect este în lucru.  

 Domnul Cristian Dogaru, în calitate de persoană fizică, propune scăderea cu 30% a impozitelor 

pentru mijloacele de transport pe apă pentru persoanele care nu efectuează activități economice, ținând 

cont de faptul că faleza este în lucru, iar infrastructura portuară este deficitară în această perioadă. 

Doamna Daniela Grădinaru precizează faptul că impozitul se stabilește pe proprietate, nu pe activitatea 

economică pe care o desfășoară. Pentru activitatea economică se percep alte impozite, dar există mulți 

proprietari de ambarcațiuni care nu declară activitățile economice, de turism pe care le exercită.  

 De asemenea, ținând cont de faptul ca activitatea economică va fi afectată în anul 2022 în zona 

falezei, domnul Cristian Dogaru a propus o reducere de 15% pentru ambarcațiunile care desfășoară 

activități de transport pe apă. 

 Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare publică se 

încheie, proiectul de hotărâre urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea şi aprobat în plenul acestuia. 
Minuta a fost încheiată astăzi, 06.12.2021, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea în conformitate 

cu art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
 

      

Leventh IUSUF, secretar general 
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