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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240 /01.08.2022  

privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia 
 pentru anul 2023 

 
 

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

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat sub 

nr. 54211/01.08.2022; 

 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; 

 Prevederile art.484 și art.485 din Legea 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 punctului 161 din Hotărârea nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a 

Codului fiscal,  cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

      Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

       Prevederile art.3 alin (2) și ale Anexei nr. 5 pct.1 poz. 22, poz.26, poz.32 și poz.42 din H.G. 

nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu 

modificările și 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 naturalide cură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      Prevederile Ordonanței Guvernului 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 și completările  ulterioare;  

       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” și prevederile H.C.L. nr. 167/25.07.2019 privind aprobarea Stautului 

și Actului Constitutiv pentru înființarea Organizației de Management al Destinației Turistice 

Mangalia; 
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 Prevederile H.C.L. nr. 438/22.12.2021 privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul 

Mangalia pentru anul 2022; 

 Prevederile H.C.L. nr. 49/24.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 438/22.12.2021 

privind  instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia pentru anul 2022; 

        Situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina și necesitatea asigurării unor condiții 

adecvate pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina și intră în România;  

 Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 15 din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin și 

asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 

proveniți din zona conflictului armat din Ucraina; 

 Prevederile Hotărârii nr. 315 din 5 martie 2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente 

cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de 

urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit legii nr. 122/2006 

privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Afacerilor Interne;  

 Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene , Turism și Industrie, Comisiei 

Sociale, Sănătate. Culte și Învățământ. și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

din cadrul Consiliului Local al Municipiului 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. 243 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, 

 

 
PROPUN 

 
Art. 1.  (1) Aprobarea  instituirii taxei speciale de stațiune în municipiul Mangalia, începând cu data de 
01.01.2023. 
               (2) Taxa specială se insituie în vederea promovării turistice a municipiului Mangalia și a 
stațiunilor arondate, reprezentând venit cu destinație speciala la bugetul local. 
  (3) Taxa este necesară pentru inițierea și realizarea programelor de dezvoltare ale  destinației 
turistice integrate Mangalia si stațiuni, 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. 
 A. 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 arondate. 
 B. Programele, acțiunile și proiectele privind dezvoltarea destinației turistice integrate Mangalia 
si stațiuni, vor fi inițiate de către ” Asociația de Management al Destinației Turistice Mangalia”. 
 
Art. 2.   (1) Taxa se încaseaza 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, excepție făcând 
persoanele menționate la art.3. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181378
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 (2) 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 purtatoare de T.V.A. 

   
(3) Orice structură de cazare turistică clasificată, care încasează taxa de stațiune, de la persoanele 

care beneficiază de servicii de cazare pe pe raza municipiului Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap 
Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, are obligația de a depune o declarație-decont, la Compartimentul 
Autorizare și Control Agenți Economici, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei speciale. 

  
(4) Taxa specială de stațiune, încasată de structurile de cazare turistică clasificate de la persoanele 

care beneficiază de servicii de cazare, va fi virată lunar, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei 
în care a avut loc cazarea, la bugetul local. 

   
(5) 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. 
 
              (6) Depunerea peste termen a declarației privind taxa de stațiune sau depunerea declarațiilor cu 
informații eronate, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 280 lei la 1116 lei. 
 
              (7) Nedepunerea declarației privind taxa de stațiune sau nedeclararea în termen de 30 de zile a 
modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei, constituie contravenție și se sancționeză cu 
amendă de la 1116 lei la 2784 lei . 
 

 (8) Încasarea taxei se face de către personalul Compartimentului de Autorizare ți Control Agenți 
Economici din cadrul Direcției Turism și Mediul de Afaceri pe baza declarației-decont a taxei speciale de 
stațiune. 

 
(9) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere 

în cunatum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadență și până la data stingerii sunmei datorate. 

 
             (10) 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 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare . 
 

             (11) Persoanele fizice care dețin certificate de clasificare  eliberate de Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului și oferă servicii de cazare pe raza municipiului Mangalia și stațiunile 
arondate, au obligația de a încasa taxa de statiune si de a depune  declarația-decont, însoțită de 
clasificarea structurii turistice si de Declarația unică 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice, la Compartimentul Autorizare și Control Agenți Economici, până la data 
stabilită potrivit art.2 (4). 
 

(12) Taxa specială de stațiune încasată de persoanele fizice prevazute la alin.(11), în cuantumul 
prevăzut la art. 2 ain. (1), va fi virată lunar, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a 
avut loc cazarea, la bugetul local. 

 
Art. 3.  Sunt scutite de la plata taxei de statțiune 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 ; 
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            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. 

            f) persoanele cazate în interes de serviciu pentru un interval mai mare de 10 zile lucrătoare doar în 
extrasezon ( 01 octombrie -30 aprilie). 
            g) cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din 
Ucraina care beneficiază de servicii de cazare în locații clasificate și autorizate aflate pe teritoriul U.A.T. 
Municipiul Mangalia.  
 
Art. 4. (1) Din veniturile realizate din încasarea taxei speciale de stațiune va fi asigurată sursa de 
finanțare necesară îndeplinirii atribuțiilor , obiectivelor și funcționării Asociației de Management al 
Destinației Turistice Mangalia, conform art.20 lit.i) din Ordonața Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea și desfășurarea activității de turism din România, cu modificările și completările ulterioare. 
               (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 
turistice, gestionarea coordonată a componentelor destinației turistice Mangalia, acordarea sprijinului 
pentru dezvolatrea infrasctructurii turistice, în scopul creșterii gradului de satisfacție al vizitatorilor la 
destinație, prin structurile de specialitate ale U.A.T. Municipiului Mangalia. 
 
Art. 5. Aprobarea Regulamentului 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. 6. Secretarul General  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 

 

 


