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HOTĂRÂREA NR.14 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.283/23.12.2020 privind instituirea  

taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.23/02.02.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.7503/02.02.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate 

al Primăriei Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.7830/03.02.2021; 

• Adresa Instituției Prefectului – Județul Constanța nr.4188/16.02.2021 și înregistrată la Primăria 

Municipiului Mangalia cu nr.12629/22.02.2021 cu referire la prevederile H.C.L  nr.283/23.12.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.283/23.12.2020 privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul 

Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.208 din 04.10.2018 privind participarea Municipiului Mangalia, prin Consi-

liul Local al Municipiului Mangalia ca membru fondator în cadrul “Asociației de Management al Destina-

ției Turistice Mangalia”; 

• Prevederile art.484 și art.485 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

• Prevederile art.20 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.275/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modi-

ficarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România; 

• Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală aplicabil începând cu data de 

01.01.2016; 

• Prevederile punctului 161 din H.G. nr.1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului 

fiscal,  cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turis-

tice; 

• 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 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 So-

ciale, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 

 

În temeiul prevederilor 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) prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Modificarea și completarea „art.1” din cuprinsul H.C.L. nr.283/23.12.2020, în sensul că acesta va 

avea următorul conținut:        

              „Art. 1  –  Se aprobă instituirea taxei speciale de stațiune în municipiul Mangalia, începând cu 

data de 01.01.2021. 

 Taxa specială se instituie în vederea promovării turistice a Municipiului Mangalia și a stațiunilor 

arondate, reprezentând venit cu destinație specială la bugetul local. 
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 Această taxă 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 specială va fi utilizată în vederea dezvoltării infrastructurii turistice și de întreținere a 

destinației turistice Mangalia și pentru punerea în valoare a patrimoniului turistic din municipiul Manga-

lia și stațiunile arondate. 

 2. Programele, acțiunile și proiectele privind dezvoltarea destinației turistice integrate Mangalia 

si stațiuni, vor fi inițiate de către Asociația O.M.D. Mangalia.” 

 

Art.2 Modificarea și completarea în cuprinsul „art.2”, din cuprinsul H.C.L. nr.283/23.12.2020 a 

următoarelor paragrafe, în sensul că: 

            a) se modifică și se completează paragraful:'' Depunerea peste termen a declarației privind taxa de 

stațiune, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 280 lei la 1.116 lei.'', acesta având 

următorul conținut: ''Depunerea peste termen a declarației privind taxa de stațiune sau depunerea 

declarațiilor cu informații eronate, constituie contravenții  și se sancționează cu amenda de la 280 lei la 

1.116 lei .'' 

             b) se modifică și se completează paragraful: ''Nedepunerea declarației privind taxa de stațiune 

constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.'', acesta având următorul 

conținut: ''Nedepunerea declarației privind taxa de stațiune sau nedeclararea în termen de 30 de zile a 

modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei, constituie contravenții și se sancționează cu 

amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.'' 

 

 Art.3  După „art. 2” din  cuprinsul H.C.L. nr.283/23.12.2020, se introduce un nou articol, respectiv art.2¹, 

ce va avea următorul conținut: 

 

            „Art. 2¹” Sunt scutite de la plata taxei de stațiune următoarele categorii de persoane: 

 a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;  

 b) persoanele prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și  persoanele persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice; 

 c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și 

reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de 

invaliditate; 

d) posesorii biletelor de tratament emise de Casa Națională de Pensii Publice și Case Teritoriale; 

e) persoanele asigurate prin C.A.S. care beneficiază de servicii de tratament pe bază de trimitere 

de la medicul de familie sau medicul specialist, internate în unitățile medicale de tip sanatorial”. 

 

Art.4 Modificarea și completarea „art.3” din cuprinsul H.C.L. nr.283/23.12.2020, în sensul că acesta va 

avea următorul conținut:        

              „Art. 3”  alin. (1) –  Din veniturile realizate din încasarea taxei speciale de stațiune va fi asigurată 

sursa de finanțare necesară funcționării “Asociației de Management al Destinației Turistice Mangalia” 

conform art.20  lit.i)  Legea nr.275/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România; 

             „Art.3”  alin.(2) – Diferența rămasă din veniturile realizate din încasarea taxei speciale de 

stațiune, în urma cheltuielilor prevăzute la alin.(1), va fi utilizată pentru realizarea lucrărilor de întreținere 

a destinației turisice, gestionarea coordonată a componentelor destinației turistice Mangalia, acordarea 

sprijinului pentru dezvoltarea infrastucturii turistice, în scopul creșterii gradului de statisfacție al 

vizitatorilor la destinație, prin structurile de specialitate ale U.A.T. Municipiul Mangalia. 
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Art. 5  Se completează „art. 3” din anexa la H.C.L. nr.283/23.12.2020 cu următoarele: 

− art.20  lit.i)  Legea nr.275/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru modi-

ficarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea acti-

vităţii de turism în România; 

− H.G.nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu mosi-

ficările și completările ulterioare. 

 

Art.6  După „art. 6” din  anexa la H.C.L. nr.283/23.12.2020, se introduce un nou articol, respectiv art.6¹, 

ce va avea următorul conținut: 

             „Art.6¹” Sunt scutite de la plata taxei de stațiune următoarele categorii de persoane: 

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;  

b) persoanele prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și com-

pletările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, apro-

bată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare, res-

pectiv, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și  persoanele persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive 

etnice ; 

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și 

reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de 

invaliditate; 

d) posesorii biletelor de tratament emise de Casa Națională de Pensii Publice și Case Teritoriale; 

e) persoanele asigurate prin C.A.S. care beneficiază de servicii de tratament pe bază de trimitere 

de la medicul de familie sau medicul specialist, internate în unitățile medicale de tip sanatorial. 

 

Art.7   După „art.7” din  anexa la H.C.L. nr.283/23.12.2020, se introduce un nou articol, respectiv art.7¹  

ce va avea următorul conținut:     

            „Art.7¹ (1) În vederea aplicării prevederilor „art.6¹”, persoanele scutite de la plata taxei de 

stațiune vor prezenta la recepția structurii de cazare documente în copie din care să reiasă că se 

încadrează în categoria persoanelor menționate la art.6¹ lit.a), lit.b) sau lit.c), iar pentru persoanele care 

se încadrează la art.6¹ lit.d) sau lit.e) vor prezenta biletul emis de Casa Națională de Pensii Publice sau 

Case Teritoriale, respectiv trimiterea de la medicul de familie sau cel specialist.                   

            (2) Documentele prevăzute la alin.(1) vor fi anexate la declarația decont privind taxa de stațiune, 

pe baza unui centralizator. 

(3) Declarația decont va fi însoțită de fișa contului aferentă taxei de stațiune.” 

 

Art.8  Modificarea și completarea „art.8” din  anexa la H.C.L. nr.283/23.12.2020, în sensul că acesta va 

avea următorul conținut: 

„Art.8 Taxa specială se constituie: 

a) sursă de finanțare necesară funcționării Asociației de Management al Destinației Turistice 

Mangalia conform art.20  lit.i)  Legea nr.275/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România; 

b) acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, în scopul creșterii gradului 

de satisfacție al vizitatorilor în destinație; 

c) realizarea lucrărilor de întreținere a destinației turistice; 

d) gestionarea coordonată a componentelor destinației turistice Mangalia; 

e) creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor.” 

   

Art.9 Se modifică și se completează „art.9” din  anexa la H.C.L. nr.283/23.12.2020 în sensul că acesta va 

avea următorul conținut:  

„Art.9 Acțiunile menționate anterior, de dezvoltare și valorificare a potențialului turistic al 

destinației turistice Mangalia, se vor derula prin structurile de specialitate ale U.A.T. Municipiul 

Mangalia, cu excepția prevederilor art.8 lit.(a)”. 
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Art.10 Celelalte prevederi ale H.C.L.283/23.12.2020 rămân neschimbate. 

 

Art.11 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către 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 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 


