
CONSILIUL LOCAL SULINA
JUDETUL TULCEA

ANEXA nr. 9
la Hotărârea nr……………….

TAXE SPECIALE

1. TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUN ITAR
LOCAL DE EVIDEN ŢĂ A PERSOANELOR

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 informaticşi a programelor implementate;
- achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunurişi

materiale consumabile, rechiziteşi 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 oficierea căsătoriei in afara orelor de program, în zile nelucrătoareşi sărbători legale,
taxa pentru fotografiere, pentru inregistrare vodeo, se achită cu anticipaţie, la data depunerii
documentaţiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Nr.
crt.

Activitatea Taxa (lei )
2015 2016

1.
Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele nelucratoare si in zilele
lucratoare dupa orele de program precum si pentru oficierea casatoriei
in afara sediului Primariei

87

3. Taxa pentru eliberarea la cerere a sesizarii deschiderii
procedurii succesorale

29

4. Taxa pentru inregistrarea, la cerere, in actele de Stare
Civila, a deciziei de schimbare a numelui sau a sexului, in regim de
urgenta

116

5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverintelor si a
altor inscrisuri, prin care atesta un fapt sau o situatie,
cu exceptia acelor acte pentru care sa plateste o taxa
extrajudiciara de timbru, cu exceptia adeverintelor necesare la
eliberarea cartilor de identitate.

23

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

29

7. Deplasarea la domiciliul persoanei,fotografierea,preluarea
documentelor,inclusiv inmanarea cartii de identitate la domiciliu in
orasul Sulina(exceptand persoanele netransportabile )

116

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

696

9. Taxa procesare date pentru emiterea cartii de identitate - termen de
solutionare 7 zile

81

10. Taxa procesare date pentru emiterea cartii de identitate provizorii –
termen de solutionare 24 ore

35

11. Taxa inscriere mentiune resedinta in actul de identitate – termen de
solutionare 24 ore

35



Persoanele cu handicap, care prezinta certificat eliberat de comisia medicala sunt scutite de plata
taxei.
Taxa speciala obtinuta din oficierea casatoriilor va fi folosita pentru procurarea de materiale
necesare activitatii de curatenie.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii
succesorale se achită în momentul solicitării acestuia (formularul Anexa 24).

Taxa pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate se achită după aprobarea I.N.E.P.
Bucureşti, la eliberarea certificatului.

Taxa de timbru se încasează la momentul eliberarii certificatelor.
Taxa de urgenta se aplica numai in cazul in care petentul solicita eliberarea documentului in termen
de 24 ore.
Taxa pentru eliberarea adeverintelor din care sa se ateste un fapt sau o situatie conform anexei 8 din
Legea nr.119/1996 cuprinde si cautarea in arhive.

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:
a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;
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 în
registrele 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 60 lei la 180 lei, iar cele
de la punctele b), c) si d) cu amendă de la 120 lei la 240 lei conform Legii nr. 479/2002şi O.G. nr.
2/2001.
Sunt exceptate de la plata taxelor speciale arătate mai sus următoarele categorii de persoane:

- persoanelecare fac dovadaprin adeverinţă medicală că au nevoiede certificatul de stare
civilă urmare a transcrierii acestuia, pentru efectuarea de analize medicale sau intervenţii
chirurgicale de urgenţă

- persoanelecare fac dovadaprin 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.

NOTA.
Pentru anul 2016 nu s-a propus incasarea taxelor speciale pentru activitatea serviciului

public comunitar local de evidenţă a persoanelor,datorita faptului ca Prefectura Tulcea a
atacat la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea aceste taxe.

2. TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA SERVICIULUI DE IMPOZITE S I TAXE
2.1 Taxa specială pentru eliberarea , de către Serviciul de Impozite și Taxe , înainte de
expirarea termenului legal, a următoarelor documente:

Taxele speciale instituite prin HCL nr.2/14.01.2013 pentru eliberarea , de către Serviciul de
Impoziteși Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente:

- Certificatuldeatestarefiscală pentrupersoanefizice și juridice ;
- Fișa de înmatriculare/ radierea mijloacelor de transportauto, pentru persoanelefizice și

juridice ;
- Taxaspecială pentruvizarea,decătre Serviciul de Impoziteși TaxeLocale,a abonamentelor
și biletelor pentru spectacole.

- Înștiințaredeplată privin obligațiile datoratebugetuluilocal pentrupersoanejuridice.
- Situația privind bunurile și serviciile cu carecontribuabilul figureazaîn evidența organului

fiscal, în cazul contribuabililor persoane juridice.
Taxa instituită se datorează de către contribuabilii, persoane fiziceși juridice, care solictă eliberarea
înainte de termenul legal a documentelor menționate mai sus .
Taxele speciale se achită anticipat , odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar
veniturile realizate vor fi utilizate de catre Serviciul de Impoziteși Taxe pentru dotări (tehnică de
calcul, birotică, investiții, reparații și igienizare de birouri ale Serviciului de Impozite si Taxe



2.2 Taxa specială de comunicare, la cererea terțelor personae fizice/juridice, a situației privind
patrimoniul și /sau obligațiile de plată ale contribuabililor inregistra ți în evidențele fiscale.

Prin HCL nr.2/14.01.2013 s-a instituit taxa specială de comunicare, la cererea terțelor
persoane fizice/juridice, a situației privind patrimoniulși /sau obligatiile de plată ale contribuabililor
înregistrați în evidențele fiscale.
Informațiile cu caracter fiscal se comunică în condițiile Ordonanței Guvernului nr.92/2003, privind

Codul de procedură fiscală , republicată cu modificarileși completările ulterioare.
Taxa nu se datoreaza de către instituțiile publice.
Taxa se achită anticipat, odata cu depunerea cererii, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către
Serviciul de Impoziteși Taxe pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiții, reparații și
igienizare birouri ale Serviciului de Impoziteși Taxe ).
Nr.
Crt.

Denumire document Pentru
persoane

fizice

Pentru
persoane
juridice

1. Certificatul de atestare fiscală, dacă se eliberează în
aceeași zi cu solicitarea

11 lei 35 lei

2. Fișa de înmatriculare / radiere auto, dacă se eliberează în
aceeași zi cu solicitarea

23 lei 35 lei

3. Fișa de înmatriculare / radiere auto, dacă se eliberează în
termen de 3 zile lucrătoare * de la data solicitării

- 23 lei

4. Taxa specială pentru vizarea, de către Serviciul de
Impozite si Taxe Locale, a abonamentelorși biletelor
pentru spectacole** în termen de 3 zile lucratoare* de la
data solicitării.

1 leu / 10
bucati

1 leu / 10 bucati

5. Înștiințare de plată privind obligațiile datorate bugetului
local

- 23 lei

6. Situația privind bunurile și serviciile cu care
contribuabilul figurează în evidența organului fiscal

- 58lei

* Termenulde 3 zile lucratoare începesă curgă ,începând cu prima zi lucrătoare,
ulterioară celei în care s-a depus cererea.

** Institu țiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local nu datorează taxa
specială pentru vizarea, de către Serviciul de Impoziteși Taxe Locale, a
abonamentelorși biletelor pentru spectacole.

Nota : Taxele sunt stabilite la acelasi nivel ca in anul 2015.

3. TAXE SPECIALE PENTRU SERVICII DE XEROCOPIAT, MULTIPLICAT

Denumirea taxei 2015 2016

1. Taxa cautare si eliberare acte / xerocopii arhiva 23

lei/doc

23

lei/doc

2. Taxa eliberare acte din arhiva si alte acte in regim de urgenta 46 lei/act46 lei/act

3.Taxa multiplicare (Xerox) :

Format A4 1leu/pag 1leu/pag

Format A4 – fata – verso
2lei/foaie 2lei/foaie



Format A3 2lei/pag. 2lei/pag

Nota : In cuantumul taxei prevazute la pct. 2 sunt incluse atat taxa de cautare adocumentelor
in arhiva cat si taxa de eliberare de xerocopii ale acestor acte.

: Taxele sunt stabilite la acelasi nivel ca in anul 2015.

Taxele speciale se datoreaza de catre contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevazute
mai sus.
Taxele de urgenta si tarifele instituite vor fi incasate in numerar la casieria institutiei .
Taxele de urgenta instituite potrivit prezentei hotărâri se încasează în contul
RO02TREZ64421360250XXXXX deschis la Trezoreria SULINAşi sunt utilizate pentru finantarea
cheltuielilor curente de intretunere si functionare,dotari si achizitii de materiale consumabile
specifice activitatii de multiplicare, si întretinerea aparaturii.

4. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN
ÎNMATRICUL ĂRII

2015
lei

2016
lei

Taxă de înregistrare a vehiculelor care nu se supun
înmatricul ării:

- CategoriaI mopede ; 46 46

- CategoriaII -masinisi utilaje autopropulsateutilizate
in lucrari de constructii,agricole,forestiere care nu se
supun inmatricularii;

232 232

- Cateroria III tractoarecarenusesupuninmatricularii 174 174
-
- CategoriaIV vehiculecu tractiuneanimala

23 23

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

50 50

Nota : Taxele sunt stabilite la acelasi nivel ca in anul 2015.
Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din

orasul Sulinaşi se aplică tuturor vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru
înregistrarea vehiculelorşi 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
înmatricul ării” 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 orsului Sulina, câtşi 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.



Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile din Regulamentul privind
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării aprobat prinH.C.L.
nr.33/2008.

5. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN SCOPUL EXECUT ĂRII
SERVICIILOR DE TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI

2015 2016

Taximetrie 40 lei/luna/autoturism 40 lei/luna/autoturism

Scoli de soferi 40 lei/luna/autoturism 40 lei/luna/autoturism

Autobuze 50 lei/luna/autovehicul 50 lei/luna/autovehicul

Microbuze 50 lei/luna/autovehicul 50 lei/luna/autovehicul

Remorci 60 lei/luna/autovehicul 60 lei/luna/autovehicul

Mijloace de transport marfa 40 lei/luna/autovehicul 40 lei/luna/autovehicul
Motociclete 7 lei/luna/autovehicul 7 lei/luna/autovehicul

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din
orasul Sulinaşi se aplică tuturor persoanelor fiziceşi 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, întreţinereaşi
menţinerea tramei stradale din orasul Sulina.

6. TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI

2015 2016

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

300 300

Taxă pentru emiterea autorizatiei taxi 300 300

Taxă pentru vizarea autorizatiei de transport
şi autorizaţiei taxi

300 300

Taxă eliberare autorizatie de dispecerat taxi - -

Taxă pentru eliberarea cazierului de
conduita profesionala

15
lei/exemplar

15
lei/exemplar

In conformitate cu prevederile HCL Sulina nr.20/04.03.2013 ,vizarea autorizatiei de transport
este obligatorie la fiecare 5 ani,iar vizarea aurorizatiei taxi se realizeaza doar in cazul prelungirii,la
cerere,o singura data pentru 5 ani.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi, taxa pentru
emiterea autorizatiei taxişi taxa viza autorizatie 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.

Temeiul juridic pentru colectarea acestor taxe il constituie HCL nr.61/17.05.2010 privind
transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi înorasul 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 conduită
profesională,care se anexează la dosarul de angajare.



7. ALTE TAXE SPECIALE LOCALE

Nr.
crt.

Activitatea 2015 2016

1. Taxa eliberare copie PUG si RLU al orasului Sulina
Raspunde serviciul urbanism

116 lei 116 lei

2. Taxa obor
Raspunde ref. Registru agricol

23 lei / cap
de animal / zi

23 lei / cap
de animal / zi

3. Taxa sport cultura (se datoreaza de catre toate
societatile comerciale, cu sediul sau punctul de
lucru in Sulina, indiferent de domeniul de activitate)
Raspunde insp. pers. juridice

93 lei / an 93 lei / an

4. Taxa avizare amplasament retele apa si
canalizare,retele electrice,retele de telefonie :

PERSOANE FIZICE 58
LEI/AVIZ

58
LEI/AVIZ

PERSOANE JURIDICE
58

LEI/AVIZ
58

LEI/AVIZ
5. Taxa eliberare extrase planuri topografice scara

1 :1000, Alb - negru
PERSOANE FIZICE Format A4 Format A3 23 lei 35 lei 23 lei 35 lei
PERSOANE JURIDICE
Raspunde Serv.
Urbanism

Format A4 Format A3 35 lei 46 lei 35 lei 46 lei

6. Taxa autorizare spargere strada
Raspunde serviciul urbanism

10% din
valoarea
devizului
de lucrari

10% din
valoarea
devizului
de lucrari

7. Eliberarea certificatelor de urbanism in regim de
urgenta{48 ore }:
PERSOANE FIZICE 30 lei 35lei

PERSOANE JURIDICE 50 lei 58 lei
8. Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor

si utilajelor destinate obtinerii de venituri care
folosesc infrastructura publica locala, pe raza
orasului Sulina
Raspunde insp. pers. Fizice si juridice

812 lei 812 lei

9. Taxa pentru filmat
Plata taxei se va face si pentru fractiuni de timp, in
functie de solicitare
Raspunde insp. Gospodarie Comunala

100 lei /
echipament /
zi

100 lei /
echipament / zi

10. Taxa pentru eleberarea in regim de urgenta a
certificatelor de nomenclatura stradala,a copiilor
heliografice dupa planurile cadastrale sau alte
asemenea planuri detinute de consiliul local
Raspunde Serviciul Urbanism
PERSOANE FIZICE : 22 lei 22 lei

In max.48 ore 12 lei 12 lei
PERSOANE JURIDICE : In ziua depunerii

cererii
46 lei 46 lei

In max.48 ore 23 lei 23 lei

11 Taxa eliberare adeverinta din Registrul Agricol in
regim de urgenta( 48 ore)

10 lei 10 lei



Taxeleaufost instituiteprin HotarareaConsiliului Local nr.151/2009.
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
completarileulterioare.

Cuantumultaxelorspecialesestabilesteanual,iarveniturile obtinutedin acesteaseutilizeaza
integral pentru acoperireacheltuielilor efectuatepentru infiintarea serviciilor publice de interes
local ,precumsi pentrufinantareacheltuielilorcurentedeintretineresi functionarea acestorservicii.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,

_________________________ jr. PICU ALINA


