HOTĂRÂREA NR.283
privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.298/21.10.2020 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii
Consiliului Local Mangalia;
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.57571 din 19.10.2020;
• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.62655/10.11.2020 completat cu nr.64795/19.11.2020;
• Prevederile H.C.L. nr.208 din 04.10.2018 privind participarea Municipiului Mangalia, prin Consiliul Local al
Municipiului Mangalia ca membru fondator în cadrul “Asociației de Management al Destinației Turistice Mangalia;
• Prevederile H.C.L. nr.167/25.07.2019 privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv pentru înființarea
Organizației de Management al Destinației Turistice Mangalia;
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală aplicabil începând cu data de 01.01.2016,
cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.275/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România,
cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile art.3 alin.(2) și ale Anexei nr.5 pct.I poz.22, poz.26, poz.32 și poz.42 din H.G. nr.852/2008 pentru
aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stașiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Anexei nr.1 pct.6 din H.G. nr.1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și
balneoclimaterică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Prevederile H.G. nr.1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
• Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare,
prin Legea nr.180/2002 cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare, anunțul nr. 58615/23.10.2020 publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Mangalia din data de
23.10.2020 și Minuta nr.63947/16.11.2020;
• Prevederile art.9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg în data de 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Socială,
Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului
Local Mangalia;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(14), art.139 alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și
art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă instituirea taxei speciale de stațiune în municipiul Mangalia, începând cu data de 01.01.2021.
Taxa specială este necesară pentru inițierea și realizarea programelor de dezvoltare ale destinației turistice
integrate Mangalia, precum și pentru sustenabilitatea circulației turistice către zona de sud a litoralului românesc (municipiul Mangalia și stațiunile aflate în administrarea acestuia), prin creșterea competitivității destinației turistice integrate ”Mangalia și stațiuni“ la nivel național, regional și global.
1.Taxa constituie venit cu destinație specială la bugetul local, fiind utilizată pentru dezvoltarea infrastructurii
turistice și de întreținere a destinației turistice Mangalia și punerea în valoare a patrimoniului turistic din municipiul
Mangalia și stațiunile aferente.
2. Programele, acțiunile și proiectele privind dezvoltarea destinației turistice integrate Mangalia si stațiuni,
vor fi inițiate de către Asociația O.M.D. Mangalia.
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Art.2 Taxa se încasează de la persoanele care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare turistică clasificate de pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, după cum
urmează:
- persoanele cu vârsta peste 18 ani care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare turistică
clasificate de pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, vor plăti
taxa de stațiune în valoare de 5 lei/zi/ turist.
Pentru plătitorii taxei speciale de stațiune, care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare
turistică clasificate, de pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp,
taxa se reține la sursă de către structurile de cazare turistică, care o evidențiază distinct și o înregistrează în
contabilitate, separat de pachetul de servicii și nu este purtătoare de T.V.A.
Orice structură de cazare turistică clasificată, care încasează taxa de stațiune, de la persoanele care beneficiază
de servicii de cazare pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp,
are obligația de a depune o declarație-decont, la Direcția Management Fiscal și Control Venituri, până la data stabilită
pentru fiecare plată a taxei speciale.
Taxa specială de stațiune, încasată de structurile de cazare turistică clasificate de la persoanele care beneficiază
de servicii de cazare, va fi livrată lunar, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc cazarea,
la bugetul local.
Constituie contravenții:
- depunerea peste termen a declarațiilor;
- nedepunerea declarațiilor;
- depunerea declarațiilor cu informații eronate;
- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
Depunerea peste termen a declarației privind taxa de stațiune, constituie contravenție și se sancționează cu
amenda de la 280 lei la 1116 lei.
Nedepunerea declarației privind taxa de stațiune constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
1116 lei la 2784 lei .
Constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor, precum și încasarea taxei se face de către personalul
Direcției Management Fiscal și Control Venituri.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul Direcției Management Fiscal
și Control Venituri. Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002 cu modificările și
completările ulterioare.
Art.3 Veniturile realizate din încasarea taxei speciale de stațiune vor fi utilizate pentru finanțarea, funcționarea și
ducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor de dezvoltare și întreținere ale Asociației O.M.D. Mangalia, conform
art.20 lit.h) din Legea nr.272/2018, realizarea lucrărilor de întreținere a destinației turistice, gestionarea coordonată a
componentelor destinației turistice Mangalia, acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, în scopul creșterii gradului de satisfacție al vizitatorilor la destinație.
Art.4 Se aprobă Regulamentul de stabilire și aplicare a taxei speciale de stațiune în municipiul Mangalia și stațiuni,
conform anexei care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.
Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul
Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința
cetățenilor municipiului.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”,
din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție.
MANGALIA
DATA: 23.12.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANGELESCU DRAGOȘ
Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Ciocănel Andreea
2

Anexa la H.C.L. nr. 283/23.12.2020

REGULAMENTUL DE STABILIRE ȘI APLICARE
A TAXEI SPECIALE DE STAȚIUNE

OBIECTUL REGULAMENTULUI
Art.1. Obiectul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea unei taxe
speciale încasată de la turiștii care înnoptează în structuri clasificate de primire turistică pe raza municipiului Mangalia.
OBIECTIVELE INSTITUIRII TAXEI SPECIALE DE STAȚIUNE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA
Art.2. Prin instituirea taxei speciale de stațiune în municipiul Mangalia se vizează următoarele obiective:
• elaborarea planurilor integrate de dezvoltare turistică, ținând cont de caracterul specific al destinației turistice
Mangalia;
• acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, în scopul creșterii gradului de satisfacție al
vizitatorilor în destinație;
• realizarea lucrărilor de întreținere a destinației turistice;
• gestionarea coordonată a componentelor destinației turistice Mangalia;
• creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor.
CADRUL LEGAL
Art.3. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:
- art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(14), art.139 alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a), art.243 alin.(1) lit.a),
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finețele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal coroborat cu pct.161 din H.G. nr.1/2016 privind Normele
metodologice de aplicare a Codului Fiscal
GLOSAR TERMENI
Art.4. Definiția unor termeni utilizați în cuprinsul prezentului regulament:
Servicii de turism - servicii publice prin care se oferă informații și materiale turistice, special concepute,
vizitatorilor municipiului Mangalia, precum și operatorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi sub forma
unor investiții sau servicii publice ori materiale/ obiecte / spații care să contribuie activ și cuantificabil la creșterea
informării și sprijinului în rândul vizitatorilor/ turiștilor și operatorilor turistici locali, deopotrivă.
Cazare turistică – serviciul specific prin care este pus la dispoziția turistului unui spațiu amenajat
corespunzător în scopul înnoptării pentru una sau mai multe zile. Acest serviciu are ca unitate de măsură ziua.
Închirierea unui spațiu care oferă facilități de înnoptare pentru o perioadă mai mică decât o lună calendaristică este
considerată cazare turistică în sensul prezentei legi.
Structuri de cazare turistică – sunt construcții și amenajări destinate prin proiectare și execuție cazării
turiștilor, împreuna cu serviciile turistice aferente, proprietatea persoanelor fizice/juridice. Acestea includ: hoteluri,
hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță,
campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori în clădiri cu altă destinație, pensiuni turistice
și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiune de cazare turistică clasificate de către instituția publică responsabilă
în domeniul turismului.
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PLĂTITORII TAXEI SPECIALE
Art.5 - Plătitorii taxei speciale de stațiune în municipiul Mangalia sunt persoanele care beneficiază de servicii de
cazare în structurile de cazare turistică clasificate de pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap
Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp.
CUANTUMUL ȘI TERMENELE DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE
Art.6. Taxa specială de stațiune este în cuantum de:
• persoanele cu vârsta peste 18 ani care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare turistică
clasificate de pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp vor plăti
taxa de stațiune în valoare de 5 lei/zi/turist.
Art.7. Termenele de plată ale taxei speciale sunt:
- pentru plătitorii taxei speciale de stațiune, care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare
turistică clasificate, de pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp,
taxa este nepurtătoare de T.V.A. și se reține la sursă de către structurile de cazare turistică, care o evidențiază distinct
și o înregistrează în contabilitate separat de tariful de cazare și mic dejun;
- taxa specială de stațiune, încasată de structurile de cazare turistică clasificate, de la persoanele cere
beneficiază de servicii de cazare, va fi livrată lunar, până la date de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut
loc cazarea, la bugetul local.
- orice structură de cazare turistică clasificată, care încasează taxa de stațiune, de la persoanele care beneficiază
de servicii de cazare, are obligația de a depune o declarație-decont la Direcția Management Fiscal și Control Venituri,
până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei speciale;
- structură de cazare turistică clasificată, care încasează taxa de stațiune, de la persoanele care beneficiază de
servicii de cazare, răspunde pentru calculul corect al taxei speciale, depunerea la timp a declarației-decont și plata la
timp a taxei speciale către bugetul local.
DESTINAȚIILE TAXEI SPECIALE
Art.8. Taxa specială se constituie:
− ca sursă de finanțare, funcționare și dezvoltare a Asociației O.M.D. Mangalia conform art.20, lit.h) din Legea
nr.275/2018 privind modificarea și completarea O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de
turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
− acordarea sprijinului pentru dezvoltare infrastructurii turistice, în scopul creșterii gradului de satisfacție al
vizitatorilor în destinație;
− realizarea lucrărilor de întreținerea destinației turistice;
− gestionarea coordonată a componentelor destinației turistice Mangalia;
− creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor.
INSTITUȚII IMPLICATE
Art.9. Acțiunile menționate anterior, de dezvoltare și valorificare a potențialului turistic al destinației turistice
Mangalia, se vor derula prin Asociația Organizația de Management al Destinației Mangalia.
Art.10. Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANGELESCU DRAGOȘ
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