
  

CONSILIUL LOCAL OVIDIU 

JUDETUL CONSTANTA  

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 
  

  

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de __________, 

  

Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea  

nr. 199/1997,  

În temeiul următoarelor prevederi legale:  

-   art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

-   Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

-   Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală; 

-   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 

-   Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-   Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-   Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

-   Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Analizând expunerea de motive a domnului primar Scupra George,  

nr. __________, precum şi Referatul de fundamentare nr ____________întocmit de Biroul de 

Impozite si Taxe Ovidiu; 

          Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2016 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile 

locale specifice zonei, pe de altă parte, 

  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare        

  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art. 1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează: 

  

a)impozitul şi taxa pe clădiri prevăzute în Anexa nr.1; 

b)impozitul şi taxa pe teren prevăzute în Anexa nr.2; 

c) impozitul pe mijloace de transport prevăzut în Anexa nr.3; 

d)impozitul pe spectacole prevăzut în Anexa nr.4; 

e)taxa de salubritate prevazuta in anexa 5; 

f) taxa acces pe strazile cu restrictie de tonaj, pentru autovehuculele de mare tonaj, prevazute 

in Anexa 6; 

g) taxe pentru eliberarea certificatelor şi avizelor administrate de Serviciul Administratie 

Publica Locala prevăzute în Anexa nr. 7; 

h) Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Orasul Ovidiu, sat Poiana si 

sat Nazarcea prevazute in anexa 8; 

 



h) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor emise de Biroul Urbanism, Taxe 

speciale, taxe pentru activitatile desfasurate de catre compartimentele din cadrul Primariei 

Ovidiu, si biroul de Impozite si Taxe , prevazute in anexa 9; 

i) zonare oras Ovidu- anexa 10 

j) scutiri-anexa 11 

  

Art. 2 Anexele nr. 1– 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Ovidiu este oras de rangul III , iar satul Poiana si Satul Culmea sunt localitati de rang 

V, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. 

Art. 4 Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta 

hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea 

obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în 

vigoare. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, ale Legii nr. 

207/2015, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare. 

Art. 6 Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru ce se fac venit la bugetul 

local al Orasului Ovidiu sunt reglementate şi stabilite conform dispoziţiilor OG nr. 80/2013 şi 

respectiv Legea nr. 117/1999. 

Art. 7 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2016. 

Art. 9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

Art. 10 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta 

hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate, Biroului de Impozite si Taxe Locale Ovidiu. 

   

Prezenta hotărâre a fost adoptată de __ consilieri din __ membri. 

  

  

  


