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          PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 241/01.08.2022 
privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/ avizului 

program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și 
serviciilor de piață în  Municipiul Mangalia pentru anul 2023 

 
 

 Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu în baza prerogativelor stabilite de lege, 
 
Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 54213/01.08.2022 ; 

 Prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în 
registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și 
la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
aprobată prin Legea nr.650/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,  actualizată 

 Prevederile H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 
în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 
comerciale ilicite, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din 
intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a 
stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr.559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor 
alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de 
igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Prevederile H.G. nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr.65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr.199/2016 privind procedura emiterii avizului prealabil de 
funcționare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de agrement din stațiunile 
turistice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile O.M.S nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 
privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile H.C.L. nr. 439/22.12.2021 privind instituirea taxei speciale pentru 
eliberarea/vizarea autorizației/ avizului program de funcționare pentru activitățile de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață în  Municipiul Mangalia pentru anul 
2022; 

 Rapoartele Comisiei Economice, Foduri Structurale Europene, Turism și Industrie, 
Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei de Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 
 

              În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit.c) și alin.(14), art. 139 alin (3) 
lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 240 și art.243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

 
PROPUN 

 
 

Art. 1. (1) Aprobarea  instituirii taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/ avizului 
program de funcționare în cotele stabilite prin prezentul act administrativ, începând cu data de 
01.01.2023. 

       (2) Taxa specială este necesară pentru amenajarea și întreținerea parcurilor, locurilor de 
joacă și grădinilor publice în municipiul Mangalia. 

       (3) Taxa constituie venit cu destinație specială la bugetul local fiind instituită din rațiuni 
de creștere a gradului  de confort și atractivitate a municipiului Mangalia. 

       (4) Responsabilitatea încasării taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizațiilor de 
funcționare  și a avizelor program de funcționare eliberate pentru activitățile de comercializare a 
bunurilor și serviciilor revine Direcției Turism și Mediul de Afaceri, iar administrarea revine 
Direcția Gospodărire Urbană și Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
  
Art. 2.  (1) Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației/ avizului program de funcționare pentru 
activitățile de comercializare a bunurilor și serviciilor se încasează de la operatorii economici 
respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane 
juridice, care își desfășoară pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia , astfel: 
     - a) pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață 
care nu se regăsec în CAEN  -Rev 2 grupele 561 -Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive din municipiul Mangalia 
( excepție stațiunile turistice Saturn, Venus, Cap Aurora,  Jupiter, Neptun, Olimp ), taxa pentru 
eliberare/vizare autorizatie/aviz program de funcționare se stabilește în sumă de 200 lei; 
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   - b) pentru unitățile din municipiul Mangalia  (inclusiv stațiunile turistice Saturn, Venus, Cap 
Aurora,  Jupiter, Neptun, Olimp), ce desfășoară activități permanente ce se regăsesc în CAEN  - 
Rev 2 diviziunea 46 si diviziunea 47 grupele 471, 472, 475, 476 si 477 care sunt organizate similar 
categoriilor de supermagazin și hipermagazin așa cum sunt definite de art. 4 lit. r) și s) din O.G. 
nr.99/2000 si au suprafata de vanzare de peste 350 mp, taxa pentru eliberare/ avizare 
autorizatie/aviz program de funcționare se stabilește în suma de 20.000 lei; 
   - c)  pentru unitățile din municipiul Mangalia  (inclusiv stațiunile turistice  Saturn, Venus, Cap 
Aurora,  Jupiter, Neptun, Olimp) ce desfășoara activități permanente ce nu se regăsesc în codurile 
CAEN de la lit. b) a prezentului alineat, dar sunt structuri de vânzare cu o suprafață de vanzare 
mai mare de 1000 metri pătrați, taxa pentru eliberare/vizare autorizatie/aviz program de 
funcționare se stabilește in suma de 10.000 lei; 
 

    (2) Autorizația/avizul program de funcționare se vizează anual, taxa aplicată având cuantumul 
conform  lit. a), b) și c). 
 

          (3) Taxa specială pentru  eliberarea / vizarea autorizației /avizului program de funcționare 
pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață, se achită integral până la 
data de 31.03.2023, inclusiv, dată până la care operatorii economici au obligația depunerii cererii 
anuale. 

          (4)  În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după îndeplinirea 
termenului scadent de plată al taxei, respectiv 31 martie, plata taxei se va efectua în momentul 
depunerii documentelor, în vederea emiterii autorizație/avizului program de funcționare. 

                    
   (5) Constituie contravenții: 
 - depunerea peste termen a cererii; 
 - nedepunerea cererii; 
 - depunerea cererii cu informații eronate; 
 - nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la 
recalcularea taxei. 
 
    (6) Depunerea peste termen a cererii privind eliberarea / vizarea autorizației /avizului program 
de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață sau 
depunerea cererii cu informații eronate, constituie contravenții  și se sancționează cu amenda de 
la 280 lei la 1.116 lei . 
 

    (7) Nedepunerea cererii privind eliberarea / vizarea autorizației /avizului program de 
funcționare sau nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la 
recalcularea taxei, constituie contravenții și se sancționeză cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei. 
 

    (8) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul Direcției 
Management Fiscal și Control Venituri, iar  încasarea taxei se face de către personalul Direcției 
Turism și Mediul de Afaceri. 
 

    (9) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de 
întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii datorate, inclusiv.     
            
    (10) Taxa constituie venit la bugetul local și se încasează de la operatorii economici respectiv, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, 
care își desfășoară activitatea pe raza U.A.T. Municipiul Mangalia. 
 
    (11)  Încasarea și eliberarea autorizațiilor de funcționare  și a avizelor program de funcționare  
revine în sarcina Direcției Turism si Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
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           (12) Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației /avizului program de funcționare pentru 
activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în  Municipiul Mangalia, 
completează taxele de autorizare prin  H.C.L. privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în 
vigoare. 

 
Art. 3. (1) Veniturile încasate din  eliberarea/vizarea autorizației /avizului program de 
funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în  municipiul 
Mangalia, vor fi utilizate pentru amenajarea și întreținerea parcurilor, locurilor de joacă și 
grădinilor publice în municipiul Mangalia. 
                 (2)  Responsabilitatea administrării taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației 
/avizului program de funcționare revine Direcției Gospodărire Urbană și Servicii Utilități Publice  
din aparatul de specialitate al primarului. 
 
Art. 4. (1) Aprobarea indexării impozitelor sau oricăror taxe locale, care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ținând cont de rata inflației 
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrției Publice, în conformitate cu prevederile art. 
491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.    
               (2) Taxele nu sunt indexate cu rata inflației. Pentru anul 2021 rata inflației este în procent 
de 5.1%, pentru anul 2020- 2.6%. Taxa de la art. 2 alin. (1) b) nu va fi indexata cu rata inflației 
pentru anul 2023. 
 
Art. 5. Aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale pentru 
eliberarea/vizarea autorizației /avizului program de funcționare pentru activitățile de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață în  municipiul Mangalia, conform Anexei care 
constituie parte integrantă a prezentului act administrativ. 
 
Art. 6. Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezentul proiect de hotărâre 
membrilor Consiliului Local Mangalia în vederea dezbaterii, aprobării și adoptării unei hotărâri 
în cadrul ședinței ordinare din data de ................................și îl va afișa în locuri publice pentru a 
fi cunoscut de către cetățenii municipiului. 
 
 

   
INIȚIATOR 

PRIMAR 
RADU CRISTIAN 

 
 

 Avizat            
Secretar  General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
 

 

 


