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TAXE SPECIALE
1. TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Nr.
crt.

1.
2.

Activitatea

Taxa (lei )

Taxa pentru eliberarea la cerere a sesizarii
deschiderii procedurii succesorale
Taxa
pentru
eliberarea
certificatelor,
adeverintelor si a altor inscrisuri, prin care
atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia
adeverintelor necesare la eliberarea cartilor de
identitate.

Nivel
taxa
2018

Indexare cf.
art. 491 din
Legea
227/2015

Nivel taxa
2019

29

1.3

29

23

1.3

23

3.

Taxa pentru eliberarea certificatului de
atestare a cetateniei si domiciliului solicitat de
cetateni romani

29

1.3

29

4.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de divort
ca urmare a constatarii desfacerii casatoriei
prin divort pe cale administrativa

500

1.3

507

Veniturile realizate vor fi utilizate de către Serviciul de Evidenţă a Persoanelor a orasului Sulina în
următoarele scopuri:
- întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoara activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al orasului Sulina;
- întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate;
- achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri şi materiale
consumabile, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al orasului Sulina;
- alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii normale de muncă şi igienă a salariaţilor.
Încasarea taxelor pentru activitatea specifică stării civile se face la casieria din cadrul Primariei
orasului Sulina
Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor.
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale se
achită în momentul solicitării acestuia (formularul Anexa 24).
Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:
a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;
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b) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor
sau declararea lor în mod inexact;
c) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;
d) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de
stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea înregistrele de stare civilă în termenul prevăzut în
art. 43 alin. 2 din Legea nr.119/1996, Republicata.
Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la
punctele b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr 119/1996 şi O.G. nr. 2/2001.
Sunt exceptate de la plata taxelor speciale arătate mai sus următoarele categorii de persoane:
- persoanele care fac dovada prin adeverinţă medicală că au nevoie de certificatul de stare civilă
urmare a transcrierii acestuia, pentru efectuarea de analize medicale sau intervenţii chirurgicale
de urgenţă
- persoanele care fac dovada prin adeverinţă medicală că au nevoie de actul de identitate, pentru
efectuarea de analize medicale sau intervenţii chirurgicale de urgenţă.
Instituţiile publice nu achită taxe speciale.

2. TAXE SPECIALE PENTRU SERVICII DE XEROCOPIAT, MULTIPLICAT
Denumirea taxei

Nivel taxa
2018

Indexare cf. art.
491 din Legea
227/2015

Nivel taxa
2019

23 lei/doc

1.3

23 lei/doc

46 lei/act

1.3

47 lei/act

a)Format A4

1leu/pag

1.3

1leu/pag

b)Format A3

2lei/pag

1.3

2lei/pag

1. Taxa cautare si eliberare acte / xerocopii arhiva

2. Taxa eliberare acte din arhiva si alte acte in
regim de urgenta
3.Taxa multiplicare (Xerox) :

c)Taxa pentru eliberarea extrasului din Registrul
electoral:
Format Letric(hartie)

1 leu/pag.

Format Electronic

30 lei/sup.
electr

1.3

1 leu/pag.
30 lei/sup.
electr

Nota : In cuantumul taxei prevazute la pct. 2 sunt incluse atat taxa de cautare documentelor in
arhiva cat si taxa de eliberare de xerocopii ale acestor acte.
Taxa prevazuta la pct.3, lit.c este instituita in baza art. 49, al. 4 din Legea nr. 208/2015 si ale art.
17, al. 2 din Legea 155/2015
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Taxele speciale se datoreaza de catre contribuabilii care solicita prestarea serviciilor
prevazute mai sus.

3. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN
ÎNMATRICULĂRII
Denumire taxa

Nivel
taxa
2018

Indexare
cf. art. 491
din Legea
227/2015

Nivel taxa
2019

Taxă de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării:
-

Categoria I mopede ;

46

1.3

47

-

Categoria II -masini si utilaje autopropulsate utilizate
in lucrari de constructii,agricole,forestiere care nu se
supun inmatricularii;

232

1.3

235

-

Categoria III tractoare care nu se supun inmatricularii

174

1.3

176

-

Categoria IV vehicule cu tractiune animala

23

1.3

23

50

1.3

51

Taxă eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se
supun înmatriculării :

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din
orasul Sulina şi se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru
înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatelor de înregistrare.
A.Taxa de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este conformă cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local Oras Sulina nr.33/2008 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
de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.
B. Taxa eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este
conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Oras Sulina nr.33/2008 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.
Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la
casieria din cadrul orasului Sulina, cât şi prin virament bancar în contul orasului Sulina deschis
la Trezoreria Orasului Sulina..
Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor, inregistrare si radiere a
vehiculelor revine Serviciului de Impozite si Taxe din cadrul Primariei Orasului Sulina.
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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.33/2008.

4. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN SCOPUL EXECUTĂRII
SERVICIILOR DE TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI
Denumire taxa

Nivel taxa 2018

Indexare cf. art. 491
din Legea 227/2015

Nivel taxa 2019

Taximetrie

40 lei/luna/auto

1.3

41 lei/luna/auto

Scoli de soferi

40 lei/luna/auto

1.3

41 lei/luna/auto

Autobuze

50 lei/luna/autoveh

1.3

51 lei/luna/autoveh

Microbuze

50 lei/luna/autoveh

1.3

51 lei/luna/autoveh

Remorci

60 lei/luna/autoveh

1.3

61 lei/luna/autoveh

Mijloace de transport
marfa

40 lei/luna/autoveh

1.3

41 lei/luna/autoveh

Motociclete

7 lei/luna/autoveh

1.3

7 lei/luna/autoveh

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din
orasul Sulina şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care execută servicii de transport de
persoane sau bunuri (transportatori autorizaţi).
Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieriile
Primariei orasului Sulina, cat si prin virament bancar în contul orasului Sulina, deschis la
Trezoreria Sulina
Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru reabilitarea, întreţinerea
şi menţinerea tramei stradale din orasul Sulina.

5. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT PERSOANE
SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI
Denumire taxa

Nivel taxa
2018

Index
cf. art.
491 din
Legea
227/15

Nivel taxa
2019

Taxă pentru eliberarea autorizatiei de transport
persoane/bunuri in regim de taxi

300

1.3

304

Taxă pentru emiterea autorizatiei taxi

300

1.3

304
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Taxă pentru vizarea autorizatiei de transport sau a autorizaţiei
taxi

300

1.3

304

Taxă eliberare autorizatiei taxi ocazionata de inlocuirea
autovehicolului initial autorizat detinut

150

1.3

152

Taxă eliberare autorizatie de dispecerat taxi

-

-

15 lei/ex.

1.3

15 lei/ex.

Taxa eliberare autorizatie de transport persoane in regim de
taxi sau marfuri ori de bunuri in regim de taxi modificata si a
autorizatiei taxi corespunzatoare, ca urmare a schimbarii
denumirii transportatorului autorizat

150

1.3

152 lei

Taxa eliberare autorizatie de transport persoane in regim de
taxi sau marfuri ori de bunuri in regim de taxi modificata, ca
urmare a schimbarii sediului sau domiciliului transportatorului
autorizat

150

1.3

152

Taxa eliberare autorizatie de transport persoane in regim de
taxi sau marfuri ori de bunuri in regim de taxi modificata, ca
urmare a numirii de catre transportatorul autorizat a unei noi
persoane in functia de manager de transport in regim de taxi si
in regim de inchiriere

150

1.3

152

Taxa eliberare autorizatie de transport persoane in regim de
taxi sau marfuri ori de bunuri in regim de taxi modificata, ca
urmare a trecerii in proprietate a autovehiculului autorizat
initial detinut prin contract de leasing

150

1.3

152

Taxa eliberare autorizatie taxi pentru transport persoane sau
marfuri ori bunuri modificata ca urmare a cesionarii unui
contract/unor contracte de atribuire a gestiunii serviciului de
transport taxi de catre titulatul acetuia/titularii acestora unuia
sau mai multor transportatori prin oricare din operatiunile
prevazute de art. 14^1, alin. 4 din Legea nr. 38/2003
( fuzionare, divizare sau renuntare in favoarea unor angajati
sau transformarea P.F.A ori A.F. autorizata intr-o persoana
juridica )

150

1.3

152

Taxă pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala

In conformitate cu prevederile HCL Sulina nr. 20/04.03.2013, vizarea autorizatiei de
transport este obligatorie la fiecare 5 ani, iar vizarea autorizatiei taxi se realizeaza doar in cazul
prelungirii,la cerere, o singura data pentru 5 ani.
Taxele enumerate mai sus sunt fundamentate de necesitatea amenajarii si intretinerii
locurilor de asteptare (statii taxi), completarii si refacerii sistemului de semnalizare rutiera
(marcaje,indicatoare rutiere si lucrari de semaforizare), precum si pentru lucrari de intretinere a
retelei stradale.
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Temeiul juridic pentru colectarea acestor taxe il constituie HCL nr.61/17.05.2010 privind
transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi în orasul Sulina, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit art.38 din HCL nr. 61/17.05.2010 privind transportul de persoane sau bunuri în
regim de taxi în orasul Sulina, cu modificările şi completările, transportatorul autorizat are
obligaţia să solicite autorităţii de autorizare, la angajarea fiecărui taximetrist, cazierul de conduita
profesională, care se anexează la dosarul de angajare.

6. TAXA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI IN ORASUL SULINA

Denumire taxa

Taxă speciala pentru promovarea turismului in orasul Sulina

Nivel taxa
an 2018

Nivel taxa
an 2019

%

%

0

0,75

Taxa speciala pentru promovarea turismului in orasul Sulina se incaseaza de la persoanele care
beneficiaza de servicii de cazare, prin unitatile de cazare care desfasoara activitati specifice pe raza
orasului Sulina
Taxa speciala pentru promovarea turismului in orasul Sulina, se calculeaza prin aplicarea cotei
stabilite la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare noapte de cazare. Unitatile de cazare
au obligatia de a varsa taxa la bugetul local pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a colectat
taxa de la persoanele care au platit cazarea.
Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie de decont la compartimentul de
specialitate a autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei
speciale pentru promovarea turismului in orasul Sulina.
Plata cu intarziere a taxei speciale pentru promovarea turismului in orasul Sulina atrage dupa sine
majorari de intarziere.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art.484 din Legea
nr.227/2015 ,art.30 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare.
Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual,iar veniturile obtinute din acestea se
utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice de
interes local ,precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si functionare a
acestor servicii.

REGULAMENT
privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în Orasul Sulina
Obiectul regulamentului
Art.1. Obiectul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată
bugetului local pentru dezvoltarea turismului în orasul Sulina.
Obiectivele instituirii taxei speciale pentru promovarea turismului în orasul Sulina
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Art.2. Prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în orasul Sulina se vizează
următoarele obiective:
- Promovarea obiectivelor turistice din orasul Sulina şi a destinaţiei turistice in orasul Sulinai, în ansamblul ei, în vederea creşterii
numărului de turişti;
- Susţinerea evenimentelor cultural-artistice cu potenţial de atragere a turiştilor în orasul Sulina;
- Crearea de servicii de turism gratuite pentru turişti şi operatorii privaţi din turismul local;
- Creşterea calităţii şi crearea de noi servicii publice destinate turiştilor;
- Crearea, promovarea şi consolidarea brandului turistic al orasului Sulina;
- Dezvoltarea de proiecte, finanţate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică;
- Participarea şi înscrierea oraşului în reţele/organizaţii/structuri europene sau globale care pot conduce la
valorificarea superioară a potenţialului turistic al orasului Sulina;
- Îmbunătăţirea şi gestionarea informaţiilor de interes turistic de pe cele mai importante platforme turistice
online.
Cadrul legal
Art.3. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:
- art. 36, alin. (2) şi (4), lit. A) şi d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Glosar termeni
Art.4. Definiţia unor termeni utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament:
Promovare turistică – activitate realizată în plan intern sau internaţional, în cadrul unor evenimente de profil sau evenimente
special create, desfăşurată de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, care să prezinte cele mai reprezentative
elemente ale destinaţiei turistice Sulina, în ansamblul ei.
Susţinerea activităţii cultural-artistice – acţiuni realizate de autoritatea locală sau structura desemnată de
aceasta, în vederea creării, susţinerii şi/sau dezvoltării de evenimente şi activităţi cultural-artistice care pot
contribui pozitiv la atractivitatea turistică a orasului Sulina.
Servicii de turism – servicii publice prin care se oferă informaţii şi materiale turistice, special concepute,
vizitatorilor orasului Sulina, precum şi operatorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi sub forma unor investiţii sau
servicii publice ori materiale/obiecte/spaţii care să contribuie activ şi cuantificabil la creşterea informării şi sprijinului în rândul
vizitatorilor/turiştilor şi operatorilor turistici locali, deopotrivă.
Brand turistic – concept/viziune de dezvoltare turistică a orasului Sulina cu valori şi obiective clar exprimate şi un set de
acţiuni/măsuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi însoţit şi de elemente vizuale, verbale,
audio/video etc. distinctive şi reprezentative pentru oraş şi valorile acestuia.
Plătitorii taxei speciale
Art.5. Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului în orasul Sulina sunt persoanele care
beneficiază de servicii de cazare, prin unităţile hoteliere care desfăşoară activităţi specifice pe raza
orasului Sulina.
Cuantumul şi termenele de plată a taxei speciale
Art.6. Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 0,75% din valoarea tarifelor de cazare exclusiv TVA.
Art.7. Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare până maxim în data de 10 pentru luna anterioară.
Neplata în termenul scadent atrage majorări de întârziere în condiţiile legii.
Art.8. Taxa va fi inclusă în costul nopţii de cazare.
Destinaţiile taxei speciale
Art.9. Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele destinaţii:
- finanţarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziţii de turism la nivel naţional şi internaţional;
- finanţarea acţiunilor şi evenimentelor cultural-artistice care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea
turismului şi atragerea unui număr mai mare de turişti;
- realizarea activităţilor de promovare marketing în scopul atragerii de turişti sau investiţii în servicii turistice;
- realizarea sau finanţarea serviciilor şi produselor oferite contra cost sau gratuit turiştilor sau agenţilor
economici locali din domeniul turismului;
Dispoziţii finale
Art.10. Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2019.
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