ORASUL SULINA
JUDETUL TULCEA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea
şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina pentru
anul 2017

Având în vedere :
- initiativa primarului orasului Sulina,exprimata in expunerea de motive
nr.____/______2016;
- referatul de specialitate nr_____/_____2016, intocmit de Serviciul Buget –
Finante,Contabilitate,impozite si Taxe;
- avizul comisiilor de specialitate;
- Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul dispozitiilor art.11 din Legea nr.82/1993 privind constituirea
Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,cu modificarile si completarile ulterioare si
al art.36 alin.(1),alin.(2) lit.(b) si alin.(4) lit.(c) ,art.45 si art.49 din Legea
nr.215/2001,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se aproba taxele de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina pentru anul
2017, in sensul mentinerii in anul 2017 a cuantumurilor stabilite prin H.C.L.
Sulina nr.5/14.01.2013 si 176/18.12.2014 ,conform anexei nr.1, parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Prevederile art.2-6 din H.C.L.Sulina nr.5/14.01.2013 raman
neschimbate.
Art. 3. Incepand cu data de 01.01.2017 isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local Sulina nr 141/10.11.2015.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si
va fi comunicata catre toate institutiile abilitate interesate,catre Serviciul de
,,Urbanism,Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice” si catre Serviciul,,BugetFinante,Contabilitate,Impozite si Taxe”,precum si
Institutiei Prefectului
judetului Tulcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate.

Iniţiator proiect:
Primar,
Ing. RADUS NICOLAE

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SULINA
JUDETUL TULCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea
şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina pentru
anul 2017

Consiliul Local al Orasului Sulina,intrunit astazi data de ___ in sedinta
ordinara, legal constituita;
Având în vedere :
- proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizare
şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina
pentru anul 2017 ,proiect din initiativa primarului orasului Sulina;
- expunerea de motive nr. ____/______2016 a primarului orasului Sulina si
referatul de specialitate nr. _____/______2016 intocmit de Serviciul Buget –
Finante,Contabilitate,impozite si Taxe;
- avizul comisiilor de specialitate;
- Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul dispozitiilor art.11 din Legea nr.82/1993 privind constituirea
Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,cu modificarile si completarile ulterioare si
al art.36 alin.(1),alin.(2) lit.(b) si alin.(4) lit.(c) ,art.45 si art.49 din Legea
nr.215/2001,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se aproba taxele de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina pentru anul
2017, in sensul mentinerii in anul 2017 a cuantumurilor stabilite prin H.C.L.
Sulina nr.5/14.01.2013 si 176/18.12.2014 ,conform anexei nr.1, parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Prevederile art.2-6 din H.C.L.Sulina nr.5/14.01.2013 raman
neschimbate.
Art. 3. Incepand cu data de 01.01.2017 isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local Sulina nr 141/10.11.2015.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si
va fi comunicata catre toate institutiile abilitate interesate,catre Serviciul de
,,Urbanism,Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice” si catre Serviciul,,BugetFinante,Contabilitate,Impozite si Taxe”,precum si
Institutiei Prefectului
judetului Tulcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate.
Adoptata astazi________
cu ____ voturi « pentru »

Presedinte de sedinta,
________________

Vizat pentru legalitate:
SECRETAR,
________________

JUDETUL TULCEA
ORASUL SULINA
SERVICIUL BUGET, FINANTE,
IMPOZITE SI TAXE
Nr. 6463/10.11.2016
APROBAT
PRIMAR,
ING. RADUS NICOLAE

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina
pentru anul 2017

Prin H.C.L.Sulina nr.5/14.01.2013 ,s-au aprobat taxele de autorizare pentru
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe
teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului
Sulina pentru anul 2013,modelul autorizatiilor ,regulamentul privind autorizarea
desfasurarii de activitati economice si activitatile pentru care se elibereaza
autorizatia pentru a desfasura activitati economice de turism si agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina.
Pentru anii 2014, 2015,2016 s-au mentinut aceleasi taxe aprobate prin H.C.L.
nr.5/2013.
Pentru anul 2017 se propune mentinerea in continuare a cuantumului taxelor
stabilite pentru anul 2016.
Aceste taxe se regasesc in anexa nr.1 la proiectul de hotarare.
Fata de cele mentionate mai sus , propunem Consiliului Local Sulina
aprobarea taxelor in forma propusa.

SERVCIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE
IMPOZITE SI TAXE

ec. Epifanov Speranta

Anexa nr. 1
la H.C.L Sulina nr. ____/_______2016

Taxe de autorizare pentru organizarea
şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina pentru
anul 2017

Nr.
crt.
0
I.
a)

DENUMIREA

TAXEI

1
2
Taxe de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi
agrement pe teritoriul RBDD, pe raza de competenta a orasului Sulina
Pescuit şi valorificarea resurselor acvatice
- Pescuit - persoane fizice autorizate

b)

NIVELUL TAXEI

- Achiziţionarea şi valorificarea resurselor
acvatice - persoane juridice
Turism
Unităţi de cazare

- taxa eliberare autorizatie – 100 lei/an
- taxa viza anuala - 100 lei/an
taxa eliberare autorizatie – 1.000 lei/an
- taxa viza anuala 1.000 lei/an
-taxa eliberare autorizatie- 30 lei / camera/an
-taxa viza anuala – 30 lei /camera/an
- taxa eliberare autorizatie- 100 lei / an
−
taxa viza anuala – 100 lei/an

c)

Transport cu ambarcatiuni/ nave în scop
turistic pe traseele autorizate1)

d)

Transport tehnologic de mărfuri cu mijloace de transport naval1)

- pana la 200 tone, inclusiv
- intre 201 - 1000 tone inclusiv
- intre 1001-1350 tone inclusiv
e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

Transporturi pe cai navigabile interioare (pentru
traficul pe cursuri de apa interne care permit
trecerea unor vase de peste 1350 t)
Transport maritim si de coasta-servicii de pilotaj

-taxa eliberare autorizatie -100 lei /an
-taxa viza anuala – 100 lei/an
-taxa eliberare autorizatie -1000 lei /an
-taxa viza anuala – 1000 lei/an
- taxa eliberare autorizatie - 2000 lei /an
- taxa viza anuala – 2000 lei / an
- taxa eliberare autorizatie - 4000 lei/an
- taxa viza anuala – 4000 lei/an

- taxa eliberare autorizatie - 3000 lei /an
- taxa viza anuala – 3000 lei / an
Salubritate, depoluare si activitati similare
−
taxa eliberare autorizatie -500 lei /an
−
taxa viza anuala – 500 lei/an
Piscicultură
- taxa eliberare autorizatie – 1000 lei/an
- taxa viza anuala – 1000lei/ an
2)
Agricultură
−
taxa eliberare autorizatie 3 lei /ha/ an
−
taxa viza anuala – 2 lei / há / an
peste 100 capete
– taxa eliberare autorizatie 2 lei/cap ovină/an
– taxa viza anuala – 2 lei / cap / ovina / an
Creşterea animalelor
peste 100 capete
taxa eliberare autorizatie 2 lei/cap bovină/an
– taxa viza anuala – 2 lei / cap bovina /an
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,
-Taxa eliberare autorizatie – 300 lei / an
cu
vanzare
predominanta
de
produse
taxa viza anuala – 300 lei / an
−
alimentare,bauturi si tutun

l)

Intretinerea si repararea autovehiculelor

m)

Comert cu amanuntul al carburantilor

n)

p)

Recuperarea deseurilor si resturilor metalice
reciclabile
Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice
reciclabile
Recoltare resurse stuficole

II.

Activităţi de valorificare a resurselor peisagistice

o)

- fotografiere în scop comercial
- filmare în scop comercial (filme de scurt metraj,
filme artistice)
Alte activitati economice ,altele decat cele
enumerate mai sus

−

taxa eliberare autorizatie – 300 lei /
an
taxa viza anuala – 300 lei / an
−
-Taxa eliberare autorizatie – 300 lei / an
−
Taxa viza anuala – 300 lei / an
-Taxa eliberare autorizatie -1000 lei /an
−
taxa viza anuala – 1000 lei /an
-Taxa eliberare autorizatie – 1000 lei / an
−
taxa viza anuala – 1000 lei / an
Societati comerciale:
-Taxa eliberare autorizatie – 2000 lei / an
taxa viza anuala – 2000 lei / an
Persoane Fizice Autorizate:
-taxa eliberare autorizatie -100 lei /an
-taxa viza anuala – 100 lei/an

- taxa eliberare autorizatie 150 lei /echipă/zi
3000 lei /contract
Regii Autonome:
-taxa eliberare autorizatie -1000 lei /an
-taxa viza anuala – 1000 lei/an
Societati comerciale:
-taxa eliberare autorizatie -300 lei /an
-taxa viza anuala – 300 lei/an
Persoane Fizice Autorizate:
-taxa eliberare autorizatie -100 lei /an
-taxa viza anuala – 100 lei/an

1)

Deţinătorul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor mentionate la pct. I, lit. c) şi d)
este scutit de la plata tarifului pentru obtinerea permisului de acces nave/ambarcatiuni în
rezervaţie, perceput de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunarii.
2) Sunt scutite de la plata taxei:
- persoanele fizice care deţin în proprietate sau în arendă suprafeţe agricole de până la 10 ha
- persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de agricultură bio
- pentru crescatorii de animale care detin in concesiune terenuri agricole, taxa se va achita in
proportie de 50 % din suprafata concesionata, conform contractului de concesiune.
Taxele prevazute in prezenta anexa se achita integral inainte de obtinerea
autorizatiei,iar taxa pentru viza anuala se achita cu 30 zile inainte de data expirarii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

______________________
__________________

