ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor

~i

taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara din data
18.12.2015
_ _ __
de _
Luand in considerare dispozitiile art. 9 pet. 3 al Cartei Europene a autonomiei
locale, adoptata Ia Strassbourg Ia 15 octombrie 1985 ~i ratificata prin Legea
nr. 199/1997,
In temeiul urmatoarelor prevederi legale:
- art. 20 §i 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 6 §i 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in admin istratia
publica;
- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr . 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ;
- Ordonanta de urgenta a Guvernulu i nr. 80/2013 privind ta xele judiciare de
timbru;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile ~i comp letarile ul t erioare;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
- Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, cu modificarile ~ i completarile ulterioare.
Avand in vedere Pla nul urbanistic general al municipiului Constanta aprobat
prin Hotararea Consiliu lu i Local nr. 653/1999, cu modificarile ~i completa rile
ulterioare;
Anal izand expunerea de motive a domnului vicep rimar Decebal Fagadau
nr. 174282/2015, precum §i referatul de fundamentare nr. S 85505/16.1 0.20 15
intocmit de Serviciul Public de Impozite, Ta xe ~i alte Venituri ale Bugetului Local
Constanta , raportu l Comisiei de specia litate nr. 1 - de studii, prognoze economicosociale, buget fi nante ~i adm inistrarea domeniului public ~i privat al municipiu lui
Constanta §i raportul Com isiei de specialitate nr. 5 - pentru administratie publica,
juridica , apararea ordin ii publ ice, respectarea drepturilor ~i libertatilor cetateanului;
Jinand se ama de necesitati le de asigurare a venituri lor proprii ale bugetului
local pentr u anul 2016 i n scopul acoperirii cheltuielilor publ ice locale, pe de o parte,
precum ~i cond itiile locale specifice zonei, pe de alta parte,
In conform itate cu prevederile art. 36 al in. (2) lit. b), alin. (4) lit . c) ~i ale
art. 115 alin . (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice loca le,
repub licata , cu modificarile §i completarile ulterioare
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HOTARA~TE :

Art. 1 Se aproba impozitele ~i taxele locale pentru anu l 2016, dupa cum urmeaza:
a)
impozitul ~i taxa pe cladiri prevazute In Anexa nr.1;
b)
impozitul ~i taxa pe teren prevazute in Anexa nr.2;
c)
impozitul pe mijloace de transport prevazut in Anexa nr.3;
d)
impozitul pe spectacole ~i ta x a pentru ~ederea intr-o unitate de cazare
prevazute in Anexa nr.4;
e)
alte taxe incasate de Serviciul Public de Impozite, Taxe ~i alte Venituri ale
Bugetului Loca l prevazute in Anexa nr. 5;
f) taxe pentru el iberarea certificatelor, avizelor ~i a autorizatiilor admin istrate de
Directia Urbanism prevazute In Anexa nr. 6;
g)
taxe pentru eliberarea certificatelor ~i avizelor administrate de Directia
Patrimoniu prevazute in An ex a nr. 7;
h)
taxe administrate de Directia Administrarea Domeniului Public ~i Privat
prev azute In Anexa nr. 8;
i)
taxe administrate de Directia Servicii Publice prevazute In Anexa nr. 9;
j)
taxe pentru activitatea de stare civila administrate de Directia Adm inistratie
Publ ica Local a prevazute in An ex a nr. 10;
k)
taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care sustin examenul de
atestare pentru functia de admin istrator de imobile prevazuta in Anexa nr. 11;
I)
taxe administrate de Directia Relatii Internationa le ~i Organizare Evenime nte
prevazute in Anexa nr. 12;
m)
taxe pentru activitati de gospodarire comuna la administrate de Directia
Gospodarire Comunala pre vazute in Anexa nr. 13;
n)
taxe pentru acti vitatile desfa~urate de directiile din cadru l Prima riei
Municipiului Constanta ~i Serviciul Publ ic de Impozite, Taxe ~i alte Venituri ale
Bugetului Local prevazute in Anexa nr. 14;
o)
regu la ment de adoptare a taxelor speciale prevazut in Anexa nr. 15 ;
p)
zona rea Statiun ii Mamaia ~i Sat Vacanta prevazuta In Anexa nr. 16.
Art. 2 Anexele nr. 1- 16 fac parte integranta din prezenta hota rare.
Art. 3 Pentru determ inarea impozitului pe cladiri ~i a taxei pentru eliberarea
autorizatiei de constru ire In cazul persoanelor fizice, precum ~i a impozitului pe
teren, pentru anul 2016, se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hota rarea
Consiliului Local nr . 614/ 2002 modificata ~i complet ata pri n H.C. L. nr. 236/2005,
privind incadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanta.
Art. 4 Constanta este municipiu de rangul I potrivit Legii nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationa l - Sectiunea a IV-a Reteaua
de localitati.
Art. 5 Neplata Ia termenele scadente a impozitelor ~i taxelor locale reglementate
prin prezenta hotarare atrage dupa sine calcularea de majorari de in tarziere, iar
pentru nerespectarea obligatiilor impuse se instituie sanctiuni in cuantumurile
prevazute In actele normative In vigoare.
Art. 6 Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/2015, ale Legii
nr. 207/ 2015, precum ~i cu actele normative subsecvente in vigoare .
Art . 7 Ta xele judiciare de timbru ~i taxele extrajudiciare de timbru ce se fac venit Ia
bugetul local al m unicipiului Constanta sunt reglementate ~ i stabilite conform
dispozitiilor OG nr. 80/20 13 ~ i respectiv Legea nr. 117/ 1999.
Art. 8 Prezenta hotarare intra In vigoare Ia data de 01 ianuarie 2016.
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Art. 9 La data intrarii In vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii
contrare.
Art. 10 Compartimentul com isiilor de specialitate ale Consiliului Loca l va comunica
prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Constanta In vederea exercitarii
controlului cu privire Ia legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe ~i alte
Venitu ri ale Bugetulu i Local ~i tuturor directiilor din cadrul Primariei municipiului
Constanta, ~i o va aduce Ia cuno~tinta publica prin grija secretarul ui municipiului
Constanta.
_ co nsil ieri din _27 membri.
Prezenta hotarare a fost adoptata de 17

PRE~EDINTE ~EDINTA,

MIRCEA DOBRE

Contrasemneaza:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI CONSTANTA
MARCELA ENACHE

CONSTANTA
312
Nr. _
_
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