
 

 

 
 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor 

normative, 
 
Având în vedere dispozițiile art. 484 și art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 45 alin. (11) 
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 193/2019 și ale 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanţa nr. 38/30.01.2020 privind 
înființarea Comisiei pentru acord unic în structura arhitectului șef din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, 
 

Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri 
ale Bugetului Local aduc la cunoştinţa cetățenilor publicarea 
 

Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea                          
H.C.L.M. nr. 138/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

la nivelul municipiului Constanța în anul 2020. 
 

Proiectul poate fi consultat: 
- pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea 
„Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51; 

- pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local 
www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile acestuia, situate 

pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66,  str. Badea 
Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C. 
 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 
23.03.2020 inclusiv se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul 

de hotărâre supus dezbaterii publice, la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte 
Venituri ale Bugetului Local Constanţa prin următoarele modalități: prin e-mail la 
adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din Constanța, Bd. Tomis nr. 112, prin fax 

la numărul 0241/488571. 
 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488561, persoane 
de contact Guriță Camelia şi Stan Roxana. 
 

Data publicării 12.03.2020.   
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