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Nr. 57588/12.08.2022 

 

MINUTA 

ședinței de dezbatere publică din data de 12.08.2022  

 

 

 Încheiată astăzi, 12.08.2022, cu ocazia ședinței publice, convocată prin anunțul înregistrat cu nr. 

53725/29.07.2022 privind dezbaterea publică a ”Proiectul de hotărâre privind taxa specială de promovare 

și dezvoltare a turismului pentru anul 2023, Proiectul de hotărâre privind taxa specială de stațiune, pentru 

anul 2023, precum și Proiectul privind stabilirea 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”. 

 

 La ședință participă: doamna Mihuț Roxana – șef Serviciul Dezvoltare, Promovare Turistică și 

Organizare Evenimente – Direcția Turism și Mediul de Afaceri, doamna Niculae Florina șef Serviciul 

Venituri Persoane Juridice - Direcția Management Fiscal și Control Venituri și domnul Stoica Liviu – 

consilier juridic – Serviciul Juridic și Contencios. 

 La ședință mai participă domnul Menabit Ozghiun – consilier local din partea Partidului Ecologist 

Român și domnul Marinescu Teodor - consilier local din partea Partidului Ecologist Român. 

 

 Domnul Menabit dorește să știe care va fi procedura de lucru referitoare la dezbaterea publică, având 

în vedere data publicării materialelor. 

 Doamna Cioromela, persoana responsabilă de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică și responsabil de relația cu societatea civilă, desemnată prin Dispoziția 

Primarului Municipiului Mangalia nr.129/19.03.2015, face scurte precizări cu privire la procedura legală și 

cu privire la faptul că toate propunerile și sugestiile vor fi analizate ulterior de compartimentul de specialitate, 

iar această analiză va fi inclusă în raportul de specialitate aferent documentației, cu motivațiile pentru 

includerea sau excluderea, după caz, a acestora în proiectele de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului Local 

al Municipiului Mangalia. Totodată mai precizează faptul că, în fiecare anunț referitor la dezbatere publică, 

se specifică în mod clar faptul că, cei interesați pot să studieze documentația și la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia. 

 Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea cu privire la modalitatea de organizare a dezbaterilor 

publice. Dorește să știe dacă taxele referitoare, spre exemplu, la autoturisme, au fost eliminate. 

 Doamna Niculae precizează faptul că taxele la care face referire domnul Menabit sunt taxele speciale 

instituite prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, cum este cea de salubrizare. 

 Domnul Menabit este de părere că este vorba despre alt tip de taxe. 

 Doamna Niculae precizează faptul că acestea sunt taxe speciale aprobate prin H.C.L. de sine stătător. 

Taxele speciale la care face referire domnul Menabit, sunt taxele speciale stabilite prin H.C.L. privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale. 

 Domnul Menabit dorește să știe care este diferența. 

 Doamna Niculae precizează faptul că nu este nicio diferență, doar că s-a dorit ca taxele speciale pentru 

turism să fie stabilite prin hotărâri separate. 
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Proiect de hotărâre privind stabilirea 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. 

 

Domnul Menabit nu este de acord cu destinația propusă pentru această taxă specială – amenajarea și 

întreținerea parcurilor, locurilor de joacă și grădinilor publice în municipiul Mangalia. Legea nr.273/2003 

privind finanțele publice locale, prevede faptul că, din taxele speciale instituite, cei care plătesc primesc 

servicii publice, etc. În cazul de față, această taxă este plătită de agenții economici, astfel că nu consideră că 

este îndeplinită condiția prevăzută de lege. Dorește să știe, cât s-a încasat în anul 2021 din această taxă. 

Doamna Mihuț precizează faptul că, în anul 2021 a fost stabilită această taxă pentru anul în curs. 

Domnul Menabit menționează faptul că în anul 2021 au depus declarația 10 la A.N.A.F. aproximativ 

4.000 de societăți, însă pentru a putea funcționa, au fost obligați să plătească această taxă. Propunerea sa, 

este să se modifice destinația acestei taxe, iar aceste fonduri să fie utilizate în susținerea unui Centru 

Municipal pentru Fonduri Nerambursabile și Granturi Municipale. Să fie înființat în subordinea 

Consiliului Local Mangalia, în cadrul cărui să fie angajate 3 – 4 persoane pentru partea administrativă a 

activității acestuia, să se facă contracte de colaborare sau să fie angajat un consultant, prin concurs. Dacă se 

asigură costurile de funcționare, consultanții vor avea, în totalitate, sumele care vor fi plătite pentru 

consultanță, ceea ce face ca oferta să fie foarte atractivă pentru aceștia. Scopul acestui centru va fi de a sprijini 

agenții economici din municipiu în accesarea fondurilor europene, mai ales că nu există astfel de servicii în 

Mangalia, ci doar în Constanța. 

Domnul Stoica întreabă sub ce formă se va înființa acest centru. 

Domnul Menabit menționează că va fi înființat cu personalitate juridică în subordinea Consiliului 

Local. 

Domnul Stoica ridică problema viabilității din punctul de vedere al specialiștilor care vor veni, sau 

nu, să se angajeze într-un astfel de centru. 

Domnul Menabit revine cu mențiunea că propunerea sa a fost de a angaja personalul administrativ, 

iar pentru consultanți a propus încheierea de contracte de colaborare. Propunerea sa este ca, acest centru să 

fie înființat, iar dacă într-un an nu va fi funcțional, atunci se va lua o decizie, însă este vorba despre niște bani 

care vin de la agenții economici, iar aceste servicii trebuie să se întoarcă în favoarea lor. La acest moment, 

din punct de vedere legal, banii nu se întorc la plătitori. 

Domnul Stoica îl contrazice pe domnul Menabit. 

Doamna Niculae intervine cu precizarea, că tocmai din aceste considerente s-a organizat această 

dezbatere publică. 

Domnul Menabit dă exemplul Bucureștiului, unde au fost înființate mai multe societăți comerciale în 

subordinea Consiliului Local, care și la acest moment funcționează. Mai menționează faptul că, din banii 

colectați din această taxă specială sunt suficienți pentru a asigura funcționarea acestui centru, mai ales că 

agenții economici sunt cei care au cele mai mari contribuții la bugetul local. Mai face referire la problema 

numărului de angajați din Mangalia, care în anul 2015 era de 12.900 de angajați, față de acest an, când mai 

sunt 5700 de angajați, generatoare de venituri la bugetul local. Cel puțin jumătate din veniturile de la bugetul 

local sunt din aceste impozite pe venit pe care le plătesc agenții economici, angajați. Dă exemplul 

hypermarket-urilor, care au un număr foarte mic de angajați în Mangalia, și care nu plătesc aceste taxe în 

Mangalia. Este de părere că un astfel de centru îi va determina pe mulți dintre agenții economici să își mute 

sediul în Mangalia pentru a putea avea acces la serviciile oferite, ceea ce va genera mai multe venituri la 

bugetul local.  

 

Proiectul de hotărâre privind taxa specială de promovare și dezvoltare a turismului pentru anul 

2023. 

Domnul Menabit atrage atenția asupra faptul că, în preambulul proiectului de hotărâre nu a fost 

invocată legislația referitoare la turism. 

Doamna Mihuț precizează faptul că se va completa în preambul cu aceste acte normative. 

Se ia în discuție prevederile Ordinul Ministrului Antreprenorialului și Turismului nr.510/2022 pentru 

modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a 

structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de 

turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 și O.U.G. nr. 86 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205610
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205609


3 

din 23 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea 

și desfășurarea activității de turism în România, referitor la modificările legislative aduse. Totodată se ia în 

discuție Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică și Asociația ”Organizația de Management al 

Destinației Turistice Mangalia”.  

Domnul Menabit menționează faptul că, în baza legislației, sumele încasate din taxa specială de 

promovare trebuie să fie virate, în totalitate, către O.M.D. Nu se poate folosi aceste sume de către Direcția 

de Turism și Mediul de Afaceri, când există obligativitatea de a fi folosită de către O.M.D.. Mai mult decât 

atât, Consiliul Local este membru al O.M.D.-ului, iar prin statutul acestuia se prevede faptul că taxa de 

promovare turistică constituie cotizație la O.M.D. 

 Doamna Cioromela precizează faptul că prin H.C.L. nr.105/09.06.2021, a fost modificat statutul 

asociației, cu privire la sursa cotizației din partea Municipiului Mangalia prin Consiliul Local al Municipiului 

Mangalia, precum și scopul finanțării acesteia. 

 Domnul Menabit consideră că nu se pot aloca bani din bugetul local, chiar dacă Municipiul este 

membru în cadrul unui O.N.G.. Totodată, în urma discuțiilor, concluzionează faptul că O.M.D. nu mai este 

O.M.D. 

 Doamna Cioromela precizează faptul, că până la îndeplinirea tuturor procedurilor legale de obținere 

a acestui statut, Asociația ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia” nu îndeplinește 

atributele legale în totalitatea lor. 

 Domnul Menabit consideră că doar dacă se îndeplinește obligativitatea virării sumelor încasate din 

taxa specială de promovare către O.M.D., acesta poate exista în mod legal. Astfel, propune ca veniturile 

realizate din taxa de promovare să meargă către O.M.D.-ul care trebuie să fie clasificat, dacă la data 

adoptării actului administrativ acesta este funcțional conform legislației. 

 Se iau în discuție sumele prevăzute în proiectul de hotărâre. 

 Domnul Menabit menționează faptul că si anul trecut pentru complexul hotelier a fost propusă suma 

de 25 lei. 

 Doamna Mihuț precizează faptul că aceea este suma inițială, la care se adaugă inflația, astfel că, pentru 

acest an taxa a fost de 27 lei, si în funcție de inflație, această sumă va crește. 

Domnul Menabit menționează faptul că, propunerea sa ar fi fost de 30 lei/cameră, pentru că la un 

calcul rapid, în comparație cu un restaurant pentru care taxa este de 3.000lei, la 100 de camere totalul ar fi 

fost tot de 3.000 lei. 

Doamna Mihuț precizează faptul că, după aplicare inflației, va ajunge la aproximativ 30 lei/cameră. 

Totodată se ia în discuție sintagma ”structură de cazare”, conform definiției, referitor la modificările 

legislative din domeniu referitoare la persoanele fizice. 

Doamna Niculae precizează faptul că, aceste persoane fizice care oferă servicii de cazare nu sunt 

autorizate de către primărie. 

 Domnul Menabit face referire la Ordinul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului nr.510/2022 

prin care în definiția operatorilor economici au inclus și persoanele fizice. 

 Doamna Niculae ridică problema procedurii de încasare a acestei taxe speciale de la persoanele fizice, 

atât timp cât aceștia nu sunt autorizați de primărie pentru a funcționa, astfel încât să existe o situație clară cu 

privire la cei care au obligația de a o plăti. 

 Domnul Menabit este de părere că, în comparație cu valoarea taxei, o amendă ar fi mult mai 

substanțială, dar și faptul că printr-un anunț o să determine toate persoanele fizice care obțin autorizație de 

la minister, vor veni să o plătească. Astfel propune să se modifice sintagma din proiectul de hotărâre 

de ”structură de cazare” în ”operator economic cu funcțiune de turism”. În ceea ce privește taxa de 

evenimente, consideră că este o discrepanță foarte mare între un eveniment care se desfășoară într-o singură 

zi, față de un restaurant, care are activitate pe tot timpul anului. Propunerea sa este ca această taxă să fie de 

1.000 lei/zi. Dă exemplul evenimentului Kurultai, care a adus pe litoralul românesc foarte mulți turiști. 

Totodată consideră că această sumă este prea mare și descurajează organizarea de alte evenimente. Mai ridică 

problema O.M.D. și a Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică. Astfel, informarea turistică 

este un serviciu pentru turiști, iar promovarea turistică reprezintă un serviciu pentru agenții economici. 

O.M.D.-ul are aceleași atribuții, în statut fiind precizat că le controlează activitatea C.N.I.P.T-urilor. Mai 

ridică problema angajaților și înființarea acestor centre. Aceste centre sunt instituții publice cu servicii 

specializate de turism și cu finanțare de Consiliul Local. Se mai poate înființa o asociație cu aceleași atribuții 

în condițiile în care există instituții care deja desfășoară aceste activități. Propunerea sa este ca toate 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243497


4 

cheltuielile cu Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică să fie finanțate din taxa specială 

de stațiune, deoarece o plătesc turiști și primesc servicii turistice. În situația O.M.D., statutul prevede că 

trebuie să fie finanțați din către hotelieri, deci aceștia nu lucrează pentru turiști. Banii de la turiști nu se pot 

duce la antreprenori, deci trebuie să se ofere servicii turiștilor, astfel că finanțarea centrelor să se facă din 

această taxă. Revine asupra faptului că nu O.M.D. coordonează centrele, deoarece acestea sunt instituții. Mai 

face referire la atribuțiile O.M.D. -ului, care nu mai este O.M.D. este asociație, și printre care este prevăzută 

infrastructura destinației turistice, adică să asfalteze. Tocmai de aceea a fost modificată și taxa de stațiune. 

 

Proiectul de hotărâre privind taxa specială de stațiune, pentru anul 2023. 

Domnul Menabit dorește să știe ce înseamnă destinație turistică integrată. 

Doamna Mihuț precizează faptul că, este vorba despre un produs. 

Domnul Menabit consideră că se putea folosi termenul de ”concept”, dar și faptul că reprezintă ceva 

abstract pentru care nu se poate face o infrastructură, și dă citire definiției sintagmei de ”destinație turistică” 

prevăzută în O.G. nr.58/1998 art.1 alin.(1) lit.k). Referitor la destinația, este de părere că trebuie reformulat 

cu respectarea O.G. nr.58/1998, pentru a nu se ajunge în situația de a se asfalta străzi cu sumele din această 

taxă. Cu privire la faptul lit. B al art.1, asociația nu este un operator de servicii publice, iar pentru a putea 

face aceste lucruri, trebuie să fie operator de servicii publice. Art.2 alin.(1) modificare structuri de cazare 

turistică, cu sintagma ”persoanele care beneficiază de servicii de cazare în unități de cazare turistică 

clasificate”. 

Domnul Stoica precizează faptul că la art.2 după alineatul 2 vor fi inserate actualele alineate 11 și 12. 

Doamna Mihuț precizează faptul că alin.(11) va fi completat cu documentele solicitate, dar și faptul 

că se va modifica sintagma de ”structură de cazare turistică” cu sintagma ”unități de cazare turistică 

clasificate” în tot cuprinsul proiectului de hotărâre. 

Domnul Menabit menționează, referitor la art.4 alin.(1), faptul că este prevăzut că, în baza art.20 din 

O.G. nr.58/1998, sumele colectate vor fi virate către Asociația de Management al Destinației Turistice 

Mangalia, însă acea prevedere este pentru O.M.D.-uri. Propunerea sa este ca din veniturile obținute să fie 

finanțate Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică, Totodată nu înțelege la ce face referire 

lucrări de întreținere a destinației turistice de la art.4 alin.(2). 

Domnul Stoica precizează faptul că se va reformula, dar și faptul că această sintagmă a fost folosită 

pentru a include mai multe elemente. 

Domnul Menabit consideră că formularea referitoare la suma care se va aloca pentru C.N.I.P.T.-uri 

de la art.4 alin.(1) nu este corectă, deoarece suma trebuie să fie determinată sau determinabilă, trebuie să fie 

precizat un procent anume, pentru că altfel nu se poate face bugetul. Conform tehnicii legislative, hotărârile 

nu pot fi făcute cu sume care să nu fie determinate sau care nu pot fi determinabile. Mai menționează faptul, 

că dacă se stabilește un astfel de procent, atunci vor putea fi mărite și salariile angajaților de la centre, pentru 

care trebuie să fie reglementată situația din organigramă, aceste centre trebuind să fie în subordinea 

Consiliului Local. Mai propune ca, dacă se va înființa Centrul Municipal, din banii obținuți, să se acorde 

granturi municipale pentru produse, bunuri materiale, servicii care deservesc structurile de turism. Dintr-

un astfel de grant se poate face, de exemplu, pentru serile festive, un ansamblu de dans, astfel încât să poată 

fi antrenați pe tot parcursul anului, cu toată recuzita necesară, iar pe timp de vară face reprezentanții la toate 

hotelurile, astfel, impozitul pe salariile angajaților, vine în primărie, impozitul pe profit, vine în primărie, 

jumătate din T.V.A. vine în primărie, astfel că în 2 – 3 ani, returnează banii obținuți din grantul municipal, 

dar pin acest grant au mai fost create alte locuri de muncă. Mai dă și alte exemple, referitoare la 

aprovizionarea hotelurilor cu produsele necesare funcționării, din care pot fi create alte afaceri de ambalare, 

îmbuteliere, etc. În anul 2020 s-au încasat 270 milioane de euro în stațiunile din municipiu, din care 11 

milioane de euro au fost încasate de firme din Mangalia, astfel că diferența nu a fost încasată în Mangalia și 

ridică problema parcului industrial. Astfel că, se prezintă la Centru un plan de afaceri, care va fi controlat cu 

execuție bugetară săptămânală, ca și la Start Up. Mai dorește să știe cum se va proceda în cazul celor care nu 

au achitat această taxă de stațiune, deoarece s-a încasat doar 80%. 

Doamna Niculae precizează, că pentru cei care nu au plătit-o, se va demara procedura de executare 

silită.  

Domnul Menabit face referire la autorizarea de funcționare. 
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Doamna Niculae precizează faptul că, autoritatea administrației publice locale nu poate împiedica 

funcționarea, atât timp cât există clasificarea și sunt îndeplinite celelalte criterii, însă se va demara procedura 

executării silite, propriri de conturi. 

Domnul Menabit revine asupra propunerii referitoare la destinația sumelor și să fie eliminat O.M.D.-

ul. În textul articolului se prevede faptul că banii vor fi alocați O.M.D.-ului în baza O.G. nr.58/1998, însă 

aceasta prevede: ”alte taxe pentru promovarea turistică”. În cazul acestei taxe, atunci când se ia banii de la 

turiști, banii trebuie să se întoarcă tot la turiști, și nu se pot duce la o asociație care are ca scop mărirea 

veniturilor operatorilor din turism. În primul rând, nu respectă prevederile legale, deoarece nu este O.M.D. 

Se revine asupra discuției referitoare la statutul de O.M.D., la modificările legislative referitoare la 

normele de funcționare și la procedurile prevăzute pentru obținerea statutului. Totodată, domnul Menabit își 

exprimă nemulțumirea cu privire la aceste aspecte. 

 

 

 Având în vedere că la lucrările ședinței publice de dezbatere nu s-au prezentat reprezentanți din partea 

cetățenilor municipiului, din partea agenților economici, se declară închise lucrările ședinței de dezbatere 

publică din data de 12.08.2022. 

  

 

 

Mihuț Roxana   ________________________________ 

 

Niculae Florina ________________________________ 

 

Stoica Liviu ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cioromela Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta minută a fost întocmită cu ocazia ședinței de dezbatere publică din data de 12.08.2022 și consemnează pe scurt 

deliberările cu privire la proiectul supus dezbaterii și atenției publicului. 

 În temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare, prezenta minută se va publica la sediul Primăriei Municipiului Mangalia. 

 Redactată în număr de 2 exemplare. 


