ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 136/2018 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța
începând cu anul 2019
Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
__________,
Luând act de expunerea de motive nr. 187603/01.11.2018 a domnului primar
Decebal Făgădău, precum şi referatul de fundamentare nr. T86835/01.11.2018
întocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local
Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 – de studii, prognoze economicosociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Constanţa şi raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, ale Legii nr. 196/2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea
condominiilor și ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. I Hotărârea nr. 136/25.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul
cuprins:
„d1) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate prevăzută în
Anexa nr. 4.1”.
2. La articolul 1 litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:
„l) Taxa pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu prevăzută
în Anexa nr. 12.”
3. La articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul
cuprins:
„o) Trasee de tranzit în municipiul Constanța prevăzute în Anexa nr. 15”.
4. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2 Anexele nr. 1 – 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8 Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de
la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii,
agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul–verbal.”

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
6. După Anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 4.1 - Taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, al cărei cuprins este prevăzut în Anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.
7. La Anexa nr. 5 – Alte taxe gestionate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și
alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, capitolul III se modifică și se înlocuiește
cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
8. La Anexa nr. 6 - Taxe pentru Eliberarea Certificatelor, Avizelor și a
Autorizaţiilor Gestionate de Direcţia Urbanism, după litera B, se introduce o nouă
literă, litera C, al cărei cuprins este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
9. La Anexa nr. 7 - Taxe pentru Eliberarea Certificatelor și Avizelor Gestionate
de Direcţia Patrimoniu și Cadastru, art.2 alin. (4), se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(4) Contravaloarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol în cuantum de 23,80 lei va fi suportată de solicitantul atestatului de
producător.”
10. La Anexa nr.8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin Operatori
Economici, numărul curent 2, numărul curent 8, numărul curent 13, numărul curent
18, numărul curent 19 și numărul curent 20 ale articolului 6 alineat (1), se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„2. Realizare şi comercializare tablouri, caricaturi, sculpturi și alte forme de
creație artistică.
8. Comercializare produse de artizanat, hand made, suveniruri, uz casnic;
prestări servicii: fotografiere, observații astronomice, statuie umană.
13. Activități cu caracter social/cultural/sportive (în cadrul târgurilor,
expozițiilor, campaniilor medicale, spectacolelor/festivalurilor, etc. - exclusiv
organizare de nunţi, botezuri), altele decât cele non-profit
18. Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire; ocuparea
domeniului public cu schelă; împrejmuirea pentru protecția domeniului public aferent
clădirilor până la finalizarea reabilitării acestora.
19. Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri
publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare
(neinscripționat cu afiș publicitar) – 5 lei/m2/zi.
20. Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri
publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare
(inscripționat cu afiș publicitar) – 4 lei/m2/zi.”
11. La Anexa nr. 8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin
Operatori Economici, după lit. c) a numărului curent 13 al art. 6 alin.(1) se introduce
o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
„d) pentru activități sportive și de recreere (patinoar, echipamente de agrement,
etc.) – 1,52 lei/m2/zi.”
12. La Anexa nr. 8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin
Operatori Economici, Zona A prevăzută în Nota articolului 6, se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ * ZONA A:
Str. Ştefan cel Mare
Zona Gară
Zona Liceul Teoretic Ovidius
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Zona Casa de Cultură
Zona Delfinariu
Zona Peninsulară
Zona Portul Tomis
Zona faleză Cazino Constanţa
Zona Spitalul Județean
Zona parcuri (Tăbăcărie - inclusiv Pavilionul expozițional și perimetrul acestuia, Gară,
Tomis II, Poarta 6, Sala Sporturilor, Casa de Cultură, Arheologic) și limitrof acestora
Zonele din jurul pieţelor
Bd. Tomis
Bd. Mamaia
Bd. 1 Mai
Şos. Mangaliei
Bd. 1 Decembrie 1918
Bd. Al. Lăpuşneanu
Bd. Ferdinand.”
13. La Anexa nr.8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin Operatori
Economici, numărul curent 2, numărul curent 13, numărul curent 18, numărul curent
19 și numărul curent 20 ale articolului 7 alineat (1), se modifică și vor avea următorul
cuprins
„2. Realizare şi comercializare tablouri, caricaturi și alte forme de creație
artistică.
13. Activități cu caracter social/cultural/sportive (în cadrul târgurilor,
expozițiilor, campaniilor medicale, spectacolelor/festivalurilor, etc. - exclusiv
organizare de nunţi, botezuri), altele decât cele non-profit
18. Organizare de șantier în baza autorizației de construire, ocuparea
domeniului public cu schelă; împrejmuirea pentru protecția domeniului public aferent
clădirilor până la finalizarea reabilitării acestora:
- în perioadele 01 ianuarie – 30 aprilie și 01 octombrie – 31 decembrie;
- în perioada 01 mai – 30 septembrie.
19. Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri
publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare
(neinscripționat cu afiș publicitar) – 5 lei/m2/zi.
20. Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri
publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare
(inscripționat cu afiș publicitar) – 4 lei/m2/zi.”
14. La Anexa nr. 8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin
Operatori Economici, după lit. c) a numărului curent 13 al art. 7 alin.(1) se introduce
o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
„d) pentru activități sportive și de recreere (patinoar, echipamente de agrement,
etc.) – 1,52 lei/m2/zi.”
15. La Anexa nr. 8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin Operatori
Economici, art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10 Taxele se achită la casieria Primăriei municipiului Constanța și la
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, o copie a
documentului de plată anexându-se la documentația existentă la compartimentul de
resort”.
16. La Anexa nr. 8 - Taxe Administrate de Directia Autorizare și Sprijin
Operatori Economici, art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„Art. 12 Responsabilitatea calculării, centralizării, verificării, evidențierii, urmăririi,
taxelor revine Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici. Responsabilitatea
în ceea ce privește controlul operatorilor economici referitor la achitarea taxelor și
aplicarea sancțiunilor revine Direcției Generale Poliția Locală.”
17. La Anexa nr. 9 se modifică denumirea capitolului II şi va avea următorul
cuprins:
„CAP. II TAXA REZERVARE LOC PARCARE”
18. La Anexa nr. 9 – Taxe gestionate de Direcția Servicii Publice, alineatul (1),
alineatul (2), alineatul (3), alineatului (4) teza a II- a ;I alineatul (7) ale Capitolului
II - Taxa rezervare loc parcare, se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și are în vedere utilzarea spațiilor
cu destinația de parcare, situate pe domeniul public al municipiului Constanța.”
(2) Beneficiar al autorizației de rezervare loc parcare poate fi persoanea fizică
sau juridică cu domiciliul/reședința, sediu/punct de lucru, care dețin în proprietate
sau cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil aflat pe raza municipiului
Constanța și au în proprietate sau dețin cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală
maximă autorizată de până la 2.4 t (contract de leasing, contract de închiriere,
contract de comodat etc).
(3) Condițiile de acordare, perioada de acces, precum și documentele necesare
pentru obținerea autorizației de rezervare loc parcare sunt prevăzute în Regulamentul
de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța.
(4)[……]
Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 2,4 t și gabarit care se
încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor.
(7) În cazul contribuabililor care solicită obținerea unei autorizații pentru
rezervare loc parcare, taxa se achită integral, odată cu depunerea documentației
aferente, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de
pe raza municipiului Constanța. Posesorii autorizațiilor de rezervare loc parcare
anulate în urma lucrărilor de sistematizare, de utilitate publică, vor datora
contravaloarea taxei până în momentul anulării acesteia, conform prevederilor
regulamentului în vigoare, urmând a se restitui proporțional cu perioada din
autorizație rămasă neutilizată.”
19. La Anexa nr. 12 se modifică denumirea anexei şi va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 12 - Taxa pentru emiterea atestatului de administrator de
condominiu”
20. Anexa nr. 12 - Taxa pentru emiterea atestatului de administrator de
condominiu, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
21. La Anexa nr. 13 – Regulament de adoptare a taxelor speciale, art. 6 pct. 9,
se modifică și va avea următorul curpins:
„9. Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul
Direcției Administrație Publică Locală”
Taxa pentru emiterea atestatului de administrator de condominiu constituie
venit cu destinaţie specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor
constituite în asociaţii de proprietari. În conformitate cu prevederile Legii nr.
196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și
administrarea condominiilor, taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia
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de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari a
activităţii de evaluare şi eliberare a atestatului pentru persoanele fizice care susţin
examenul de atestare pentru funcţia de administrator de condominiu.
Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de
atestare, după afişarea rezultatelor examenului.
Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin
hotărâre de Consiliu Local.
Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari este organizat şi
funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului
municipiului Constanța.
Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menţinere în
parametri optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea,
iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu
aceeaşi destinaţie.”
22. La Anexa nr. 13 - Regulament de adoptare a taxelor speciale, după art. 6
pct. 9, se introduce un nou punct, pct.10, care va avea următorul curpins:
„10. Direcția Urbanism
Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate
În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului
naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile în domeniul
planificării teritoriale, prin corelarea activităţilor de utilizare şi planificare a teritoriului
de la etapa de iniţiere a documentaţiilor până la etapa de implementare, aplicare şi
monitorizare cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de
urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiţii pe zone aflate la
limita unităţii administrativ-teritoriale.
La nivelul municipiului Constanța, prin HCL nr. 283/2016, a fost constituită
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, denumită în continuare
Comisia, care este un organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi
consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef, în scopul
îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă.
Din componența comisiei fac parte specialişti atestaţi din domeniul
urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din
domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele
edilitare, transport.
Atribuțiile comisiei sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare aprobat prin
HCL nr. 283/2016.
Potrivit prevederilor Ordinului MDRAP nr. 233/2016, persoanele care solicită
emiterea avizului de oportunitate trebuie să facă dovada achitării unei taxe pentru
acest document având în vedere faptul că această comisie nu face parte din aparatul
de specialitate al primarului, iar rolul său este de a sprijinii și de a corela deciziile
luate la nivel local în domeniul amenajării teritoriului și urbanism.
Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea
arhitectului-şef, care se va asigura de existența tuturor documentelor necesare
eliberării avizului inclusiv a dovezii de plată a taxei pentru eliberarea avizului de
oportunitate.
Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate este folosită pentru acoperirea
cheltuielilor de funcționare a Comisiei precum și pentru remunerarea membrilor
externi ai acesteia, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în
anul următor, cu aceeaşi destinaţie.”
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23. După Anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 15 – Trasee de
tranzit în municipiul Constanța, al cărei cuprins se regăsește în Anexa nr. 5 a
prezentei hotărâri.
Art. II Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea prevederile:
- articolului 1 din Anexa nr. 8 a hotărârii;
- capitolului III din Anexa nr. 9 a hotărârii – Taxa de parcare în parcarea verde
(parcarea supraetajată, zona Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța).
Art. IV Celelalte prevederi ale HCL nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019, rămân
nemodificate.
Art. V Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2019.
Art. VI Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va
comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi
alte Venituri ale Bugetului Local şi tuturor direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului
Constanţa, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului
Constanţa.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
________ pentru, _________ împotrivă, ___________ abțineri.
La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

SECRETAR
Marcela Enache

CONSTANŢA
Nr. _______ /___________________
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Anexa nr. 1
la HCL _______________
Anexa 4.1
la HCL nr. 136/2018
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
CAP. I TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 1 Cote de impozitare
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei
de 2% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Art. 2 Obligații
(1) Declarația pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate se
depune de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, în două exemplare,
la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și
va fi însoțită de copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă și
publicitate.
(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară și se plăteşte de
către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la Serviciul Public de Impozite,
Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă
şi publicitate.
Art. 3 Responsabilități
(1) 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.
(2) Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce privește
identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există
depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate sau
care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, revine
Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din cadrul
Primăriei municipiului Constanța. Notele de constatare vor fi transmise Serviciului
Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în vederea
impunerii la plată.
Art. 4 Sancțiuni
(1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declarațiilor;
b) nedepunerea declarațiilor;
c) depunerea declarațiilor cu informații eronate.
(2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1) se sancționează cu amendă de la
500 lei la 1000 de lei.
Art. 5
Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și
publicitate este următorul:
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-Față-
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-Verso-
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CAP.II TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 1 Valori de impozitare
(1) Taxa este plătită de utilizatorul final și se calculează anual prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 33 lei/an/m2;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, suma este de 24 lei/an/m2.
Art. 2 Obligații
(1) Declarația pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte
Venituri ale Bugetului Local Constanța, în termen de 30 de zile de la data amplasării
structurii de afișaj și va fi însoțită de documente justificative care să ateste data
amplasării mijlocului de afișaj, reclamă și publicitate (proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, factura de achiziție, proces verbal privind montajul precum și
orice alte documente prin intermediul cărora se poate stabili cu exactitate data
amplasării, după caz).
(2) Declarația pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte
Venituri ale Bugetului Local Constanța, în termen de 30 de zile de la data intervenirii
oricărei modificări care conduce la recalcularea taxei.
(3) Amplasarea mijloacelor de afișaj, reclamă și publicitate se realizează numai
în baza autorizației sau avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța.
Art. 3 Responsabilități
(1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecției fiscale, a constatării
contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și a aplicării sancțiunilor revine
Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.
(2) Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce privește
identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există
depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente,
revine Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din
cadrul Primăriei municipiului Constanța. Notele de constatare vor fi transmise
Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în
vederea impunerii la plată.
(3) Responsabilitatea controlului operatorilor economici, a constatării
contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și aplicării sancțiunilor revine
Direcției Generale Poliția Locală.
Art. 4 Sancțiuni
(1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a) depunerea declarațiilor cu informații eronate;
b) nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc
la recalcularea taxei;
c) nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare sau a avizului eliberat de
Primăria municipiului Constanța.
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(2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1) se sancționează cu amendă de la
500 lei la 1000 de lei.
Art. 5
Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate este următorul:
-Față-
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-Verso-
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Anexa nr. 2
la HCL ______________
CAP.III TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE UTILAJE ȘI
AUTOVEHICULE CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE
MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI DE ALTE MĂRFURI
(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486
alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de
necesitatea contracarării efectelor nedorite ale circulației pe străzile din municipiul
Constanța a utilajelor și autovehiculelor concepute şi construite pentru transportul de
materiale de construcții și de alte mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic,
poluarea, etc., ca urmare a utilizării reţelei de drumuri ce se află în proprietatea
municipalităţii.
(2) Taxa este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin utilaje și
autovehicule concepute şi construite pentru transportul de materiale de construcții și
de alte mărfuri, care utilizează drumurile aflate în proprietatea municipiului Constanța
și/sau date în gestiune conform hotărârilor de consiliu local.
(3) Taxa este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa
încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:
Masa totală maximă autorizată/masa
încărcată maxim admisă din punct de
Lei/zi
Lei/lună
vedere tehnic
Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv
10
100
Între 3,5 – 7,5 tone inclusiv

15

150

Între 7,5 – 12 tone inclusiv

50

500

Între 12 - 20 tone inclusiv

100

1000

Între 20 - 40 tone inclusiv

200

2000

Peste 40 tone

400

4000

(4) Pentru autorizaţii eliberate până la data de 31 ianuarie, pentru perioada
01.01.-31.12., solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei
rezultate din înmulțirea cu 12 luni a taxei lunare corespunzătoare stabilită conform
alin. (3).
(5) Autotractoarele (cap tractor) nu sunt taxate, indiferent dacă circulă
individual sau dacă tractează remorci/semiremorci.
(6) Vehiculele (remorci, semiremorci, platforme etc.) tractate de utilaje și
autovehicule concepute şi construite pentru transportul de materiale de construcții și
de alte mărfuri se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa
încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic.
(7) Achitarea taxei nu înlătură obligația conducătorului autovehiculului de a
respecta indicatoarele de limitare de tonaj instalate de administratorul drumului.
(8) În situaţia în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere
cu limitare de tonaj şi transportul depăşeşte limita maximă admisă aferentă acestor
artere, accesul este permis numai cu condiţia achitării taxei și a obținerii avizului de
traseu eliberat de administratorul drumului. În acest caz, autorizația de circulație
pentru folosirea tramei stradale va fi însoțită în mod obligatoriu de avizul de traseu.
(9) În vederea obținerii “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va prezenta
următoarele documente:
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-copia cărții de identitate/copia certificatului de înmatriculare a societăţii;
-copia certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a autovehiculului
pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei.
(10) Responsabilitatea achitării taxei și după caz, a obținerii avizului de traseu,
revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, acestea
revin în exclusivitate conducătorului vehiculului.
(11) Prin utilizator se înţelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul
de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui
drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român,
respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are
în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule
înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin.
(12) În vederea efectuării verificărilor în trafic de către reprezentanții Direcției
Generale Poliția Locală, conducătorul vehiculului este obligat să prezinte autorizaţia
de circulaţie în original, valabilă la data efectuării verificării și, după caz, avizul de
traseu în original. Este exceptată de la această regulă situația în care autorizația de
circulație a fost obținută online. Responsabilitatea deţinerii documentelor menționate
revine în exclusivitate conducătorului autovehiculului.
(13) Fapta de a circula fără a avea achitată taxa de folosire tramă stradală și
după caz, fără a obține avizul de traseu constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă între 254 lei şi 1013 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă
autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între
2,5 – 7,5 tone, inclusiv, şi cu amendă între 1013 lei şi 2500 lei pentru vehiculele cu
masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere
tehnic, peste 7,5 tone.
(14) Fapta de a circula fără a deţine autorizaţie valabilă și după caz, aviz de
traseu sau de a nu le prezenta la solicitarea persoanelor abilitate să efectueze
controlul constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 lei şi 500
lei.
(15) Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.
(16) Responsabilitatea încasării taxei şi a efectuării inspecției fiscale revine
Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.
(17) Responsabilitatea constatării contravențiilor și aplicării sancţiunilor revine
Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanța şi
Direcţiei Generale Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.
(18) Pentru îmbunătăţirea şi extinderea serviciului de încasare a taxei şi de
eliberare a autorizaţiei de circulaţie, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri
ale Bugetului Local Constanța poate să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii,
convenţii cu staţii publice de distribuire a carburanţilor auto în limita unui comision
de până la 10% din valoarea sumelor încasate.
(19) Sunt exceptate de la plata taxei:
a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi
Internelor;
c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi
ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
f) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun
controlului în interes de stat sau securitate naţională;
g) vehiculele care circulă pe traseele de tranzit așa cum sunt prevăzute în Anexa
nr. 15.
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Anexa nr. 3
la HCL ______________
C. Taxa de emitere a avizului de oportunitate
(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor
art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind
fundamentată pe necesitatea asigurării unor reglementări urbanistice unitare la
nivelul municipiului Constanța.
(2) Taxa de emitere a avizului de oportunitate este datorată de către persoanele
fizice și juridice care solicită emiterea unui aviz de oportunitate în vederea elaborării
unui plan urbanistic zonal (PUZ) în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
(3) Sumele obținute din această taxă vor fi utililizate pentru acoperirea
cheltuielilor de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
înființată conform HCL nr. 283/2016, inclusiv remunerarea membrilor externi ai
acesteia. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, vor fi folosite în anul
următor cu aceeași destinație.
(4) Cuantumul taxei este de:
a) 500 lei pentru solicitările care vizează o suprafață studiată de până la 1000 mp,
inclusiv;
b) 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.
(5) Sunt scutite de la plata taxei de emitere a avizului de oportunitate
următoarele categorii de contribuabili:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor
de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține
acțiuni cu character umanitar, social și cultural.
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unități specializate care asigură gazduire, îngrijire socială și medicală, asistență,
ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție social pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și alte persoane aflate în
dificultate, în condițiile legii.
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
(6) Scutirea se acordă persoanelor îndreptățite, pe baza documentelor
justificative depuse odată cu cererea de eliberare a avizului de oportunitate și care
atestă încadrarea acestora într-una din categoriile susmenționate.
(7) Responsabilitatea verificării achitării taxei revine Direcței Urbanism.
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(8) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism din cadrul
Primariei municipiului Constanța și Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri
ale Bugetului Local.
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Anexa nr. 4
la HCL _______________
Anexa 12
la HCL nr. 136/2018
TAXA PENTRU
CONDOMINIU

EMITEREA

ATESTATULUI

DE

ADMINISTRATOR

DE

(1) Pentru obținerea atestatului în vederea exercitării ocupației de administrator
de condominii, în conformitate cu prevederile art. 10 și 64 din Legea nr. 196/2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și
administrarea condominiilor, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire,
Îndrumare și Control a Asociațiilor de proprietari din cadrul Direcției Administrație
Publică Locală, următoarele acte:
- cerere (nu este tipizată);
- copie după B.I. sau C.I.;
- copie după certificatul de calificare profesională emis în condițiile legii;
- certificat de cazier judiciar (original, în termen de valabilitate);
- certificat de cazier fiscal (original, în termen de valabilitate);
- dovada achitării taxei de analiză a dosarului (chitanța originală);
- două fotografii color tip buletin 3x4.
Odată cu depunerea cererii se vor prezenta şi originalele documentelor care sunt
anexate în copie, acte pentru a căror realitate și autenticitate solicitantul își asumă
întreaga răspundere.
(2) Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea
cheltuielilor ce se efectuează cu menținerea la parametri optimi ai sistemului
informatic și a consumabilelor pentru acestea.
(3) Contravaloarea taxei este de 200 lei/atestat.
(4) Dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile legale sau nu depune toate
documentele necesare și nu se eliberează atestatul, contravaloarea taxei nu se
restituie.
(5) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Administrație Publică Locală
și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.
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Anexa nr. 5
la HCL _______________
Anexa 15
la HCL nr. 136/2018

TRASEE DE TRANZIT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
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Legendă:
1. Zona delimitată de străzile bd. Aurel Valicu intersecția cu bd. Tomis -> str. Vârfu
cu Dor -> str. Democrației -> str. Comarnic -> str. Hatman Luca Arbore -> șos.
Mangaliei (albastru) și exteriorul municipiului Constanța reprezintă teritoriul de
tranzit al municipiului unde nu este necesară achitarea taxei de tramă stradală.
Circulația în acest areal a utilajelor și a autovehiculelor concepute şi construite pentru
transportul de materiale de construcții și de alte mărfuri, se realizează cu respectarea
limitărilor de tonaj stabilite de administratorul drumurilor. În situația în care
transportul nu se încadrează în limitările impuse este necesară obținerea unui aviz
prealabil emis de administratorul drumului.
2. Tronsoanele de drum reprezentate de str. Nicolae Filimon, str.Interioară 1, str.
Interioară 2, str. Interioară 3, str. Interioară 4, str. Verde, bd. Aurel Vlaicu de la
intersecția cu str. Vârfu cu Dor -> șos. Mangaliei (portocaliu) sunt trasee care pot fi
utilizate fără achitarea taxei de tramă stradală. Circulația pe aceste trasee a utilajelor
și a autovehiculelor concepute şi construite pentru transportul de materiale de
construcții și de alte mărfuri se realizează cu respectarea limitărilor de tonaj stabilite
de administratorul drumurilor. În situația în care transportul nu se încadrează în
limitările impuse este necesară obținerea unui aviz prealabil emis de administratorul
drumului.
3. Zonele Palazu Mare, Tomis Plus, Boreal sunt părți componente ale municipiului
Constanța care nu se înscriu în arealul sau tronsoanele prevăzute la punctele (1) și
(2).
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