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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2017 

În data de 11 decembrie 2017, ora 16 00  în SaIa de sedinte a U.A.T.Municipiul Tecuci, s-a 
desfăşurat dezbaterea public ă  asupra unor proiecte de hot ărâre astfel: proiect de hot ărâre privind: 
Stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în Munîcipiul Tecuci în zone de impozitare şi 

asupra proiectnîui de hot ărre privind:Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. 
La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre, persoana desemnată  

responsabilă  pentru relaţia cu societatea civilă, experţii şi/sau speciaii ştii care au participat la 
elaborarea proiectului de hot ărre, şefi de direcţii/servicii/birouri din cadrul aparatului de specialitate 
al primaruluî, reprezentanţi ai societăiior U.A.T, ai mediului de afaceri cât şi cetăţeni. 

In sală  fiind prezenţi aproximativ un nr.de  80 persoane. 
La proiectele de hotărre privind :Stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în 

Municipiul Tecuci în zone de ixnpozitare şi :Stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 
fiscal 2018 s-au înregistrat până  Ia data de 04.12.2017 următoarele recomandări scrise: 

1.D-nul Stoian Maricel, domiciliat în str.Ghica Vod ă, nr.1 1, Tecuci, Jude ţul.Galaţi, formulează  
următoarele amendamente: alinierea taxelor şi a ixnpozitelor locale pentru anul fiscal 2018 la nivelul 
anului fiscal 2017 sau majorarea taxelor şi impozitelor pentru imobilele deţinute de personae fizice cu 
maxim 50%, respectiv: cota prev ăzută  la art.457, alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
(nnpozit pe clădiri rezidenţiale şi clădiriie —anexă  în cazul persoanelor fizice) se stabile şte la 0,09%, 
cota prevăzută  ia art.458 a1in 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pe cl ădiri 
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice) se stabile şte la 0,3%. 

2. Serviciul Public Local de Evidenţă  a Persoanelor cu sediul în Tecuci str.Elena Doamna, nr. 1, 
Tecuci, Judeţul Galaţi, prin reprezentantul său legal Anghelina Viorel-Marius, în calitate de director 
executiv şi Cărăbăţ  Florela-Rodica în calitate de coordonator a Serviciului Stare Civil ă  a Municipiului 
Tecuci, supuse spre analiză  următoarele recomandări scrise: Anexa nr.2 - Taxe locale speciale, pct 
nr.4 modificarea şi completarea denumirii taxei, precum şi a cuantumului taxei astfel: Tax ă  pentru 
oficierea căsătoriei în altă  locaţie decât cele care sunt prev ăzute de lege (art.24 alin. 1 şi 2 din Legea 
1 19/1996, anume: sediul Primăriei, sediul SPCLEP, sau sediul stabilît prin Dispozi ţia Primarului) 
indiferent de ziva oficierii c ăsătoriei şi indiferent de domiciliul înscris în c ărţile de identitate ale 
viitorilor soţi. - ca nîvel aI taxei, se propune suma de 300 lei. 

La punctul nr.5 se propune compietarea denumirii taxei, astfel: Tax ă  eliberare, Ia cerere, a 
certificatelor de stare civii ă  (duplicat) de naştere, de căsătorie, de deces şi de divorţ  în situaţia 
pierderii, sustragerii sau deterior ării acestora, precum şi ca urmare a solicitării de preschimbare a 
acestora cu noile tipuri. 

La punctul nr.8 se propune excluderea taxei extrajudiciare de timbru, motivat de urin ătoarele 
aspecte: taxele extrajudiciare de timbru nu se încadreaz ă  Ia capitolul: Taxe locale speciale, iar prin 
H.G 223/20 1 7, taxa extrajudiciar ă  de timbru privind înregistrarea la cerere în actele de stare civil ă  a 
schimbării numelui şi sexului, în valoare de 15 lei, a fost abrogat ă . 



La punctual 11 se propune exluderea acestei taxe extrajudiciare de timbru, motivat de 
următoarele aspect: taxele extrajudiciare de timbru nu se încadreaz ă  la capitolul: Taxe locale 
speciale, iar prin HG 223/2017, taxa extrajudiciar ă  de tirnbru, care se percepea la depunerea cererii 
pentru eliberarea c ărţilor de identitate, în valoare de 5 lei, a fost abrogat ă . 

D1 Prirnar. -. ,,Indiferent dac ă  punctul de vedere al unuia sau altuia convine sau nu, noi le vorn 
analiza iar tot ce se va hotărî cu privire la cele dou ă  proiecte se va face în urrna unei hot ărâri de 
Consiliu Local, fiecare dintre durnneavoastr ă  având dreptul la opinie. 

Prirnul nostru proiect se refer ă  la stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a str ăzilor în 
Municipiul Tecuci în zone de îinpozitare, am hotărât împreună  cu aparatul de specialitate s ă  găsiin 
criteriile necesare de împărţire a oraşului şi am ales şapte criterii. 

Criteriile propuse ţin cont de reţeaua de apă  potabilă, reţeaua de canalizare, re ţeaua de gaze, 
ilurninatul public, asfaitarea druinului , pozi ţia irnobilului faţă  de centru şi categoria străzii. 

Fiecare criteriu prirne şte câte un punct şi în funcţie de surna punctelor străzile vor fi încadrate 
în zona A (6,7 pct), B(4,5 pct), C(2,3 pct) şi D (0, 1 pct). In conformitate cu prevederile art.453 lit.i din 
Legea 227/2015 privind Codui fiscal , zonele din cadrul iocalit ăţii sunt zone stabilite de Consiliul 
local, în funcţie de poziţia terenului faţă  de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precurn şi de alte 
elemente specific fiec ărei unităţi administrativ-teritoriale. Era necesar ă  o astfel de împărţire dat fiind 
faptul că  după  anul 2007 multe dintre străzile Tecuciului au suferit transform ări, o parte au primit 
asfalt şi beton au fost racordate la sistemul de gaze şi canalizare, cred ca era necesar ă  o astfel de 
împărţire Ia această  dată  

S-a prezentat persoanelor prezente în sal ă  procedura privind modalitatea de înscriere şi de luare 
a cuvântului în cadrul dezbaterii publice, persona care ia cuvântul trebuind s ă  se prezinte. 

D-na Stancu A - ,,Lociuiesc în cartierul Tineretului, str. Şt.Octavian Iosif, din câte am observat 
strada Jigurează  la Priinărie ca având apă  potabilă  în tot cartierul respectiv neexistând ap ă  potabilă  cu 
excepţia străzii Mihai Berza, rog să  se ia măsuri dacă  se poate. 

D1. Gradea L. -,, Alături de strada dumneavoastr ă  mai sunt şi alte trei cazuri de str ăzi fră  
utilităţi şi anurne: str. Independen ţei care nu are asfalt, cap ătul de nord al străzii Vornicului şi al străzii 
Sergent Serea precuin şi capătul de vest al străzii Constantin Solomon, drept pentru care aceste str ăzi 
de la categoria B vor trece Ia categoria C. 

D1. Bradea I -,, In ce categorie de impozitare se încadreaz ă  Str.Cloşca din cartierul C.F.R. 
având în vedere că  nu avem asfait şi canaiizare. 

D1. Primar - ,,Strada dturineavoastră  se Încadrează  Ia zona B de impozitare 
DI. Vrânceanu —,,Strada Agiicola Cardas în ce categorie de impozitare se încadreaz ă . 
D1. Primar - ,,Strada duirineavoastr ă  se încadrează  ia zona B de irnpozitare. 
Dl. Costin L - ,,Dacă  aţi avut în vedere la întocmirea acestui proiect faptul c ă  mare parte din 

reţeaua gazelor naturale a fost JEăcută  pe cheltuiala utilizatorilor şi nu a Primăriei. 
D1. Primar - ,,Obligaţia noastră  este ca reţeaua de gaze s ă  o aducem pe stradă  racordările se fac 

de către fiecare cet ăţean în parte. 
D1. Papuc P - ,,Sunt străzi ultracentrale Dragoslavele şi Oituz nu au asfalt iar canalizarea şi-au 

făcut-o oamenii pe propria lor cheltuial ă  cu toate acestea aceste străzi figurează  în zona A şi plătesc 
pentru zona ultracentrală  

D1. Priinar - ,,Vreau să  vă  precizez că  după  noul criteriu aceste două  străzi vor intra Ia zona B. 
,,Trecem la următorui proiect de hotărăre supus dezbaterii publice:Stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul flscal 2018. 
Dl. Prirnar a f ăcut o prezentare a proiectului de hotărâre, expunere ce este anexat ă  la prezenta 
Dl. Primar - ,,Calculul impozitului pe cl ădiriie rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii irnpozabile a 
clădirii, conform art. 457 alin l din Legea 227/ 2015. Valoarea iinpozabilă  a clădirii, exprimată  în Iei, 
se determină  prin îrimulţirea suprafeţei construite desf şurate a acesteia, exprimat ă  în metri pătraţi, cu 
valoarea impozabilă  corespunzătoare, exprimat ă  în iei/m2, conforrn art.457 din Legea 227/2015. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl ădiri se 
calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: valoarea 
rezultată  dintr-un raport ee evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţă; valoarea frnal ă  a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 



anteriori anului de referin ţă; valoarea cl ădirilor care rezultă  din actul prin care se transfer dreptul de 
proprietate, în cazul cl ădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referin ţă . 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau de ţinute de persoanelor juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidenţiale af1ate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calcuiează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%- 1 ,3 %, inclusiv, 
asupra valorii impozabiie a clădirii. 

D1. Caimuc C - consider c ă  înainte de a supune dezbaterii publice proiectul de hot ărâre privind 
creşterea impozitelor şi taxelor Iocale pentru anul fiscal 2018 ar trebui întocmit ă  o strategie de 
cheltuire a banului public. Propunerea mea este: cota de cre ştere a impozitelor şi a taxelor locale 
pentru anul f1scal 2017 s ă  fie de 0%. 

D1. Stoian M - In proiectui de hotărâre pentru stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 
fiscal 2018 se propune o majorare de 500% pentru o anumită  categorie de imobile deţinute de 
persoanele fizice respectiv:cota prev ăzută  la art.457 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit pe clădiri rezidenţiale şi clădirile anexă  în cazul persoanelor f1zice) se stabile şte la 0,09%; 
acest fapt implică  majorarea de Ia cota actuaiă, stabiiită  la 0,08% până  la 0,09% respectiv 12,5%. 

Exernplu: o persoană  f1zică  plăteşte pentru uxi imobil în anul 2017, un impozit în valoare de 1000 
ron. In urma acestor inajorări, pentru acelaşi iinobîl, impozitul se va ridica Ia suma de 1 125 ron, în 
anul 2018. De asemenea cota prevăzută  la art.458 alin 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
(irnpozit pe clădiri nerezidenţia1e în cazui persoanelor f1zice) se stabile şte la 1%, acest fapt implic ă  
majorarea de la cota actual ă  stabilită  la 0,2% până  Ia 1% respectiv 500%, rnajorarea f1ind exorbitant ă  

Propun ca taxeie şi impoziteie locale pe anul fiscal 2018 să  răniână  la nivelul anului f1scal 20 1 7. 
D1. Mihalache A - Corect este ca aceast ă  creştere a impozitelor şi a taxelor locale să  se facă  

unitar cu cât cresc Ia persoanele fizice cu atât s ă  se crească  şi la persoanele juridice. 
D1. Lucian Costin a precizat ca taxele şi impozitele locale pentru anul f1scal 2018 s ă  rămână  ia 

nivelul anului fiscal 20 1 7. 
D1. Papuc - Susţin această  propunere. 
Având în vedere cele prezentate mai sus precum şi de faptul că  nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt 

s-a propus încheîerea dezbaterii publice, propunere ce a fost acceptat ă  de cei prezenţi. 
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