
Nr. înreg: T86835/01.11.2018 

  

  
REFERAT DE FUNDAMENTARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 
136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul 

municipiului Constanța începând cu anul 2019 

  
În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative republicată, cu modificările și completările ulterioare 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată; 
- hotărârilor Consiliului Local Constanţa cu relevanţă în stabilirea şi completarea 

impozitelor şi taxelor locale, 

Luând în considerare propunerile de modificare și completare a Hotărârii nr. 

136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului 
Constanța începând cu anul 2019, formulate de către direcțiile din cadrul Primăriei 

municipiului Constanța: 

1. Direcția Generală Poliția Locală - prin adresele nr. T76388/28.09.2018 
și                         nr. T80252/11.10.2018 au propus modificarea Capitolului III al Anexei 

nr. 5 - taxa folosire tramă stradală de către autovehiculele concepute şi 
construite pentru transportul de mărfuri; 

2. Direcția Urbanism - prin adresa nr. T78400/04.10.2018 a propus completări și 
modificări la Anexa nr. 6 - taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a 
autorizaţiilor gestionate de direcţia urbanism, constând în instituirea taxei de emitere 

a avizului de oportunitate și în modificarea formularului prevăzut la alin. (20) al anexei; 

3. Direcția Patrimoniu și Cadastru - prin adresa nr. T76980/01.10.2018 a propus 

modificarea Anexei nr. 7 - taxe pentru eliberarea certificatelor şi avizelor gestionate 
de direcţia patrimoniu și cadastru, în sensul majorării prețului carnetului de 
comercializare de la 19,04 lei, la 23,80 lei; 

4. Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici - prin adresa 
nr.T82739/19.10.2018 a propus modificarea Anexei nr. 8 - taxe administrate de directia 

autorizare și sprijin operatori economici; 

5. Direcția Gestionare Servicii Publice - prin adresa nr. T77521/02.10.2018 a propus 
modificări la Anexa nr. 9 - taxe administrate de direcţia gestionare servicii publice; 



6. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul de Sprijinire și Îndrumare a 
Asociațiilor de Proprietari - prin adresa nr. T75565/26.09.2018 a propus modificarea 

Anexei nr. 12 - taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susţin 
examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile. 

Propunem modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019, 
după cum urmează: 

1.           Introducerea unei noi anexe, Anexa nr. 4.1 – Taxa pentru folosirea mijloacelor 
de reclamă și publicitate, ca urmare a reconsiderării art. 1 din Anexa nr. 8 precum și 

a faptului că începând cu anul 2019, responsabilitatea încasării taxei, a efectuării 
inspecției fiscale, a constatării contravențiilor și a aplicării sancțiunilor 
revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local 

Constanța. Cuantumul taxelor rămâne neschimbat față de nivelul aprobat la data de 
25.04.2018 prin HCL nr. 136/2018. 

2.           Ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri 
de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale este necesară modificare 
articolului 8 din hotărâre astfel încât contravențiilor stabilite de autoritatea publică 

locală   să le fie aplicabile reglementările legale stabilite de actul normativ de nivel 
superior. 

3.           Taxa de folosire tramă stradală datorată de către deținătorii de autovehicule 
concepute și construite pentru transportul de mărfuri prevăzută la Capitolul III al 

Anexei nr. 5 din hotărâre, a fost redefinită și reanalizată prin prisma prevederilor art. 
486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, în sensul că a fost eliminată suprataxarea 
transporturilor agabaritice, și au fost stabilite noi categorii de tonaj în funcție de care 

este calculat cuantumul taxei, a fost introdusă o zona de tranzit a municipiului 
Constanța precum și tronsoane de drum din municipiu unde nu este necesară 

achitarea taxei pentru cei care circulă în această zonă sau utilizează tronsoanele 
menționate cu condiția ca încărcătura să se încadreze în limitele admise stabilite de 
administratorul drumului. În cazul transporturilor care depășesc limitările de tonaj 

impuse, deținătorii sunt obligați să obțină de la administratrul drumului un aviz 
prealabil în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 195/2002. 

4.           La Anexa nr.6 se introduce o nouă taxă, taxa de emitere a avizului de 
oportunitate, în cuantum de 500 lei pentru solicitările care vizează o suprafață 
studiată de până la 1000 mp, inclusiv, respectiv 500 lei plus 0,1 lei/mp pentru fiecare 

mp care depășește 1000 mp, pentru solicitările care vizează o suprafață studiată de 
peste 1000 mp. Această taxă instituită în conformitate cu prevederile art. 484 din 

Legea nr. 227/2015, este necesară pentru asigurarea funcționării Comisiei Tehnice 
de Urbanism și Amenajarea Teritoriului înființată prin HCL nr. 283/2016, și a 
remunerării membrilor externi ai acesteia având în vedere expertiza și pregătirea 

profesională a acestora și a importanței avizului la nivelul municipiului Constanța. 

5.           Se reconsideră Anexa nr. 12 din hotărâre în sensul redenumirii taxei datorită 

modificării legislației privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 



proprietari și administrarea condominiilor începând cu data intrării în vigoare a 
dispozițiilor Legii nr. 196/2018. 

6.           Contravaloarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
prevăzută la art. 2 alin. (4) din Anexa nr. 7 a hotărârii se stabilește la 23,80 lei, 

având în vedere ultimele valori de achiziționare a acestor documente de către 
autoritatea locală. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 
145/2014 așa cum a fost modificată prin Legea nr. 70/2018, costurile generate de 

tipărirea atestatului de producător și de cea a carnetului de comercializare din 
sectorul agricol se suportă din bugetul Consiliului Județean Constanța, iar sumele 

cheltuite de acesta se recuperează prin grija Primarului municipiului Constanța din 
sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea carnetelor, stabilite prin hotărâri ale 
autorităților deliberative, la propunerea autorităților executive, fără a se depăși 

valorile maxime prevăzute în legislația fiscală. 

7.           Se redefinesc tipurile de activități prevăzute la numărul curent 2, 8 și 18 al 

articolului 6 alin. (1), respectiv la numărul curent 2 și 18 al articolului 7 alin. (1)  din 
Anexa nr. 8 a hotărâri, ca urmare a necesității încadrării tuturor activităților pentru 
care s-a solictat achitarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice. 

De asemenea au fost modificate cuantumurile a două taxe pentru activitățile 
prevăzute la numărul criteriu 19 și 20 ale art. 6 alin.(1) și art. 7 alin. (1) în sensul 

diminuării acestora la 5 lei, respectiv 4 lei pentru un m2/zi. 

8.           Zona A prevăzută în nota articolului 6 din Anexa nr. 8, a fost modificată datorită 

explicitării zonei de parcuri din municipiul Constanța. 

9.           Pentru uniformizarea reglementărilor aprobate la nivelul autorității publice 
locale, au fost necesară modificarea uror alineate din Capitolul II al Anexei nr. 9 - 

Taxa rezervare loc parcare, astfel încât acestea să fie în corelare cu Regulamentul de 
organizare și funcționare a parcărilor publice  de pe raza municipiului Constanța 

aprobat prin HCL nr. 235/2018. 

10.        Se propune abrogarea Capitolului III din Anexa nr. 9 a hotărârii - Taxa de 
parcare în parcarea verde (parcarea supraetajată, zona Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Constanța) ca urmare a faptului că administrarea acestui spațiu se realizează 
de către autoritatea publică locală prin delegare.     

  
  
Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propunem dezbaterea și aprobarea 

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța 

începând cu anul 2019. 
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