
  
 
 
 TAXE SPECIALE 
 
Art. 1. (1) Taxa  pentru înregistrarea în evidenţa Municipiului Tulcea a vehiculelor care nu se supun înmatriculării 
este stabilită astfel: 
                                                                                                           

Denumirea taxei Cuantum/lei 

1. Taxă de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării: 
a) pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg; 
b) pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750 – 3500 kg; 
c) pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg. 

 
40 
53 
 89 

2. Taxă eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării         53 

 
Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din municipiul Tulcea 

şi se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea 
certificatelor de înregistrare. 

 
(2) Taxa de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este conformă cu prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării şi este stabilită în funcţie de tonaj. 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii privind înregistrarea vehiculelor 
care nu sunt supuse înmatriculării.  

 
(3) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este 

conform cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului 
de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării.  

 
(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:  
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, 
- prin mandat poştal, 
- prin mijloace de plată on-line - ghişeul.ro 
-  prin virament bancar în contul Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.  
 
(5) Responsabilitatea privind stabilirea, precum si verificarea incasarii taxelor pentru inregistrarea 

vehiculelor care nu se supun înmatriculării revine Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică Locală Tulcea.  

 
(6) Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi 

radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 278/2009. 
 

Art. 2. (1) Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de transport  în regim de taxi 
                                                                                                                                                 

Denumirea taxei Cuantum/lei 

a) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi 150 

b) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei taxi 150 

c) Taxă pentru vizarea autorizaţiei de transport in regim de taxi 150 

d) Taxă pentru prelungirea autorizaţiei taxi 150 

e)Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi 500 

f) Taxă pentru prelungirea autorizaţiei de dispecerat taxi 500 

g)Taxă pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala 20 

h)Taxă pentru aplicarea unor inscrisuri sau simboluri pe partea exterioara a taxiului, care 
reprezinta servicii de reclama si publicitate pentru terți 

3% din valoarea 
serviciilor de reclama 

si publicitate 

 
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri în regim de taxi, taxa pentru emiterea 

autorizației taxi, taxa pentru vizarea autorizaţiei de transport şi taxa pentru prelungirea autorizaţiei taxi sunt 
fundamentate de necesitatea amenajării şi întreţinerii locurilor de aşteptare (staţii taxi), a completării şi refacerii sistemului de 
semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei 
stradale.  
 

Taxele mentionate anterior sunt reglementate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.302/28.10.2021 
privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi in municipiul Tulcea. 

 
(3) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:  
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, 
- prin mandat poştal, 
- prin mijloace de plată on-line - ghişeul.ro 



-  prin virament bancar în contul Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.  
 
Art. 3. (1) Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor necesare efectuării serviciului public de transport public local 

în municipiul Tulcea 
                                                                                                                                                 

Denumirea taxei Cuantum/lei 

a) Taxă pentru eliberarea licenței de traseu pentru prestarea serviciului public de transport local de 
persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze 

91 

b) Taxă pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport pentru prestarea serviciului 
public local de persoane prin curse regulate cu nave de pasageri pe căi navigabile interioare  

 
91 

 
Taxele menţionate în tabelul de mai sus constituie venit la bugetul local şi sunt folosite pentru amenajarea, întreţinerea, 

completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi 
pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale şi a pontoanelor pentru transportul naval. 

 
Temeiul juridic pentru stabilirea acestor taxe îl constituie H.C.L. nr. 205/2019 privind serviciile publice de transport local 

de persoane prin curse regulate in municipiul Tulcea. 
Potrivit dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local, aprobat prin 

H.C.L. nr. 205/2019, Compartimentul Transport Local eliberează licente de traseu și copii conforme ale autorizatiilor de transport  
în vederea efectuării activității de transport public local de persoane pentru care se percep taxe. 

 
(3) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:  
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, 
- prin mandat poştal, 
- prin mijloace de plată on-line - ghişeul.ro 
-  prin virament bancar în contul Municipiului Tulcea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.  
 

Art. 4. Taxe pentru activitatea de stare civilă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Cuantum/lei 

1. Taxa pentru îndeplinirea procedurilor de divorţ pe cale administrativă  557 

2, Taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal 1 leu/persoana 

  
          (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurilor de divorţ pe cale administrativă este reglementată de art. 486 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
          (2) Taxele pentru activitatea de stare civilă, prevăzute în tabelul de mai sus, sunt venituri cu destinaţie specială, care se 
fac venit la bugetul local. 

(3) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:  
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, 
- prin mandat poştal, 
- prin mijloace de plată on-line: ghişeul.ro 
- prin virament bancar în conturile de venit ale Municipiului Tulcea deschise la Trezoreria Tulcea.  

 
         (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către primar şi de persoane împuternicite din 
cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 

Art. 5. Taxe pentru activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Cuantum/lei 

1. Contravaloare carte de identitate 7  

2.  Contravaloare carte de identitate provizorie 1  

3. Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal 1 leu/persoana 

 
(1) Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii sunt reglementate de prevederile art. 101 alin. 

(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil. 

(2) Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modi-
ficările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri 
de natură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxa pentru furnizarea datelor cu caracter personal 
este, în prezent de 1 leu /persoană. 

Potrivit prevederilor legale incidente, entităţile enumerate la art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 sunt exceptate de la plata taxelor pentru furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional 
de Evidenţă a Persoanelor.  
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(3) Taxele menţionate anterior se constituie ca venituri la bugetul local şi sunt folosite pentru finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital şi pentru dotarea cu materiale şi alte bunuri necesare funcţionării Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor. 

(4) Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:  
- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, 
- prin mandat poştal, 
- prin mijloace de plată on-line: ghişeul.ro 
- prin virament bancar în conturile de venit ale Municipiului Tulcea deschise la Trezoreria Tulcea.  
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către primar şi de persoane împuternicite din 

cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 6. Taxa privind emiterea acordului pentru ocuparea sau afectarea temporară a terenurilor sau a drumu-

rilor 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 în regim normal pentru persoane fizice 32 

Taxă acord în regim normal pentru persoane juridice 65 

 
Art. 7. (1) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deţinute de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea este de 35 lei. 
(2) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 

consiliile locale, este reglementată de art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(3) Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri sunt venituri 
cu destinaţie specială, care se fac venit la bugetul local. Contravaloarea acestei taxe poate fi achitată de către solicitant astfel:  

- în numerar şi P.O.S. la casieriile Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Tulcea, 
- prin mandat poştal, 
- prin mijloace de plată on-line: ghişeul.ro 
- prin virament bancar în conturile de venit ale Municipiului Tulcea deschise la Trezoreria Tulcea.  

 
      Art. 8. Taxa pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Tulcea 

 

Cuantumul taxei pentru persoane fizice Cuantumul taxei pentru persoane juridice 

4 lei/filă, format A4 5 lei/filă, format A4 

5lei/filă, format A3 6 lei/filă, format A3 

6 lei/filă, format A2 7 lei/filă, format A2. 

 
Pentru eliberarea de copii la care se aplică ştampila „conform cu originalul” se mai percepe o taxă de 4 lei/filă. 
 
Taxele pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Unităţii  

Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea au fost instituite prin H.C.L. nr. 45/26.06.1997 şi   
H.C.L. nr. 186/12.12.2000.  

 
 Art. 9.  Taxa pentru eliberarea extrasului din Registrul Electoral, pe suport de hârtie sau  în format electronic, este de 

4 lei /filă.Taxa a fos tstabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/24.04.2019. 
 

      Art. 10. (1) Taxa pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea se calculează prin aplicarea cotei de 
1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA, şi se datorează pe întreaga 
perioadă de cazare. 

(2) Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Tulcea este reglementată de Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020, care a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/20.02.2020 şi 
Hotărârea Consiliului Local nr. 42/25.02.2021. 

 
 

 


