
                                     

 

DIRECTIA ECONOMICA 

NR.83521/07.12.2021 

 

 

                                                          R A P O R T 

                   Consiliul local poate adopta taxe speciale avand in vedere prevederile                  

Legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

ART. 30   

  Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale 

  (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 

  (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 

acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

  (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile 

de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele 

respective. 

  (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 

speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi 

publicate pe pagina de internet sau în presa. 

  (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în 

termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui 

termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează 

asupra contestaţiilor primite. 

  (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-

au instituit taxele respective. 

 
           Prin HG nr.107/2018 zona de litoral a orasului Navodari denumita Mamaia Nord, a fost 

declarata statiune turistica de interea national . 

Avand in vedere prevederile Legii 227/2015  si ale HG 1/2016,  precum si alegislatiei specifice 

in domeniul turismului, se pot institui taxe speciale pentru promovarea turismului: 

 

                      -  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 ART. 484 

  Taxe speciale 



  (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, 

consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 

pot adopta taxe speciale. 

  (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 

beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 

potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 

sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu. 

  (4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 

Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti. 
 

                               -HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
Taxe speciale 

  161. În sensul art. 484 din Codul fiscal, se stabilesc următoarele reguli: 

  a) consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, prin proceduri aprobate, vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în conformitate 

cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun 

taxele respective şi modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice 

beneficiare ale serviciilor respective. Hotărârile acestora vor fi afişate la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale şi vor fi publicate, potrivit legii; 

  b) în vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, consiliile locale, 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxe speciale, ca de 

exemplu: pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activităţi turistice, 

stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele şi în condiţiile legii; 

  c) taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 484 din Codul fiscal, se fac 

venit la bugetul local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. La nivelul 

municipiului Bucureşti se fac venit la bugetul local al sectoarelor, cu excepţia taxei speciale pentru 

promovarea turistică a localităţii care la nivelul municipiului Bucureşti se face venit la bugetul local 

al municipiului Bucureşti. 

 

 ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
            

 

ART. 20   

  Consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul turismului: 

  a) inventarierea principalelor resurse turistice; 

  b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic; 

  c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza 



Programului anual de dezvoltare a produselor turistice; 

  d) participarea la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi; 

  e) contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice; 

  f) urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate 

în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de 

punere în valoare şi protecţie a acestora; 

  g) organizarea de centre naţionale sau locale de informare şi promovare turistică 

în localităţile turistice; 

  h) asocierea în scopul înfiinţării organizaţiilor de management al destinaţiei, cu 

obligaţia de a-şi asigura o reprezentativitate de cel puţin 50%; 

  i) să asigure sursele de finanţare necesare funcţionării organizaţiei de 

management al destinaţiei, din taxele speciale instituite în temeiul prevederilor art. 

484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau din 

alte sume colectate în scopul promovării şi dezvoltării turismului. 
 

 

 

 

 

 

                                           DIRECTOR EXECUTIV, 

                                          MARGAREATA MITRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 ANEXA  

                                                                                                     La HCL nr................... 

 

                                                          REGULAMENT 

                             pentru instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului 

 

   Art.1 Obiectul regulamentului 

             Obiectul prezentului regulament il reprezinta stabilirea unui cadru 

reglementat privind instituirea taxei speciale privind promovarea turismului in zona 

de statiune a orasului Navodari. 

 

   Art.2. Obiectivele instituirii taxei speciale 

              Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea 

turistică a orasului Navodari sunt: 

– Creșterea numărului de turiști în orasului Navodari; 

– Creșterea duratei de ședere a turiștilor în orasului Navodari;  

– Creșterea veniturilor obținute din turism în orasului Navodari ; 

– Dezvoltarea de proiecte finantate din fonduri europene in domeniul turismului; 

– Cresterea calitatii serviciilor publice si crearea de noi servicii destinate 

turistilor; 

 

     Art.3. Cadrul legal 

       -  art 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

      - art.484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

      - pct.161 din HOTĂRÂREA nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

      - art.20 din ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 

      - pct.4 din Ordinul nr. 56 din 27 iunie 1995 pentru aprobarea Normelor 

metodologice şi a criteriilor privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de 

primire turistice; 

 

     Art.4. Tipuri de structuri de primire cu funcţiuni de cazare turistică 

  Conform  normelor aprobate prin Ordinul 56/1995, în România pot funcţiona 

următoarele tipuri de structuri de primire cu funcţiuni de cazare turistică clasificate 

astfel: 

  1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 

  2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele; 

  3. moteluri de 3, 2 1 stele; 

  4. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 

  5. cabane de 3, 2, 1 stele; 

  6. bungalouri de 3, 2, 1 stele; 



  7. sate de vacanţă de 3, 2 stele; 

  8. campinguri de 4, 3, 2, 1 stele; 

  9. pensiuni turistice de 4, 3, 2, 1 stele; 

  10. ferme agroturistice de 3, 2, 1 stele; 

  11. camere de închiriat în locuinţele familiale de 3, 2, 1 stele; 

  12. nave fluviale şi maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele. 
 

      Art.5 Platitorii taxei speciale 

           Taxa speciala pentru promovarea turismului este datorata de persoanele care 

beneficiaza de servicii de cazare prin unitatile de cazare care isi desfasoara activitatea 

pe raza orasului Navodari. Agentii economici care gestioneaza structurile de cazare 

au obligatia de a incasa si varsa la bugetul local al orasului Navodari taxa speciala 

pentru promovarea turismului. 
  
      Art.6. Cuantumul si termenele de plata 

           Taxa de promovare a turismului  este de  1% din valoarea tarifului de cazare , 

exclusiv tva, pentru fiecare noapte de cazare, va fi prevazuta anual in Hotararea 

Consiliului Local de aprobare a impozitelor si taxelor locale. 

            Taxa va fi inclusa in costul de cazare si va fi colectata  la momentul 

cazarii .Agentii economici au obligatia de a vira taxa colectata la bugetul local pana 

pe data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare , in contul orasului Navodari, deschis la 

Trezoreria municipiului Constanta -  
 

       Art.7. Declararea taxei 

            Unitatea de cazare are obligatia de a depune lunar , pana la data de 10 a linii 

urmatoare, la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului 

Navodari, o declaratie decont, conform anexei la prezentul regulament. 
 

        Art. 8. Majorari de intarziere 

               Pentru plata cu intarziere unitatile de cazare datoreaza majorari de intarziere 

stabilite potrivit art.183 din Legea nr.207 privind Codul de procedura fiscala. 
 

         Art.9. Contraventii 

            Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea 

contraventionala, daca urmatoarele faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 

încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni 

– depunerea peste termen a declaratiei-decont; 

– nedepunerea declaratiei-decont 

             contraventiile de mai sus se sanctioneaza cu amenda potrivit art.493 din legea 

227/2015, in cuantumul stabilit prin HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor 

locale si vor fi aplicate de agentii constatatori din cadrul Serviciului de Impozite si 

Taxe Locale 

 

         Art.10, Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu 01.01.2022. 

 



 

 

 

                                                                    

                                        
 

                                              DECLARATIE – DECONT 

            privind sumele incasate reprezentand taxa speciala pentru promovarea  turismului 

 

 

 

 

Subscrisa /subscrisul................................................................................,cu sediul/domiciliul in 

Romania/..........................judetul................................,codul postal...............,municipiul/ orasul/ 

comuna......................................,str.....................................................,nr..........,bl.........,sc.........., 

et...........,ap.................,CIF/CNP..........................................,tel/fax....................................,e-mail  

...........................................,reprezentata prin.........................................................., in calitate de 

actionar unic/asociat/administrator/imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania/......................, 

judetul ......................,codul postal...................,municipiul/orasul/comuna.................................... 

str........................................................,nr...............,bl.................,sc..............,et............,ap............., 

indentificat prin BI/CI/CIP/pasaport seria...........................,nr........................................CIF/CNP 

tel/fax.................................,e-mail..................................................,declar ca taxa speciala pentru 

promovarea turismului incasata in luna............................/...................de catre unitatea de cazare 

...................................................................................................situata la adresa............................ 

...........................................,a fost in suma de .............................lei, fiind calculata prin aplicarea  

unei cote de......% din valoarea tarifului de cazare , exclusiv tva, pentru fiecare noapte de cazare  

si s-a varsat la bugetul local cu OP/chit/mandat postal........................../.......................................,  

in contul nr........................................... 

 

 

        Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare se pedepseste 

conform legii penale,cele declarate fiind corecte si complete. 

 

 
................................. 
(data intocmirii declaratiei) 

 

 

 

 

 

 

 

                 Reprezentantul legal,                                                                     Compartimentul contabil, 

 

.......................................................................                                   ..................................................................... 

            (nume,prenume,semnatura)                                                             (nume,prenume,semnatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         R O M A N I A 

JUDETUL CONSTANTA 

  ORASUL NAVODARI 

 

 

 

 

 

                                                                 PROIECT DE HOTARARE 

                           cu privire la aprobarea regulamentului pentru instituirea taxei speciale    

                          pentru promovarea  turismului  in zona de statiune a orasului Navodari 

 

 

 

                     Avand in vedere : 

                   -  art 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

                   - art.484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                   - pct.161 din HOTĂRÂREA nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

                   - art.20 din ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 

                   - pct.4 din Ordinul nr. 56 din 27 iunie 1995 pentru aprobarea Normelor 

metodologice şi a criteriilor privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire 

turistice; 

 

                     In temeiul art.129 alin.1, alin.7, art.139 alin.1, art.196 alin.1,lit.a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

                                                                 P R O P U N: 

 

 

 

                       Art.1. Aprobarea regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru  

promovarea  turismului  in zona de statiune a orasului Navodari, conform Anexa, ce face 

parte integranta din prezentul proiect. 

                    

                         Hotararea ce va fi adoptata va fi comunicata de Compartimentul Relatia cu 

Consiliul Local : Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, 

Directiei Economice, celor interesati. 
 

 

 

 

                                                                       I N I T I A T O R 

                                                                            P R I M A R, 

                                                                     FLORIN CHELARU 


