
RO MÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREANr. 
Din 	 2017 

Privind : privind stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in municipiul Tecuci in zone de 
impozitare 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:3 16 J /2i - 20 1 7; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	iîn data 
de 	 2017; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. ___(o Q./.20 1 7; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de serviciile Venituri si Executare 

Silita,Administrarea Domeniului Public şi Privat si Monitorizarea Serviciilor Publice înregistrat sub 
nr._S3C3,1l2017; 

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate 
In baza art.453,lit.,,i din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
Avand in vedere Minuta dezbaterii publice privind proiectul de hotarare pentru aprobarea 

stabilirea criterîilor de zonare si incadrarea strazilor in zone de impozitare nr.7 1 1 07/20 1 7; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(1),(2), lit. ,,c, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicata in 2007; 
In baza art. 45, alin.(2) lit.,,e din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, 

republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art. 1 .- Se aprobă  criteriile de zonare a municipiului Tecuci in vederea impozitarii conform 

anexei nr. 1 ,parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Se aproba delimitarea zonelor de impozitare ale municipiului Tecuci conform anexei 

2,parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

cÎ Vf1loV 	!io, 
SECRETAR 

Jr. Vacaotche 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr. - /6 	din 	2t 12. 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: privind stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in municipiul Tecuci in zone de 
impozitare 

La aceasta data taxele si impozitele locale aferente proprietatilor situate pe teritoriul 

administrativ al municipiului Tecuci se stabilesc pe baza unei zonari ce cuprinde patru clase de 
impartire.Acestea au fost realizate cu mult timp in urma fiind actualizate doar partial odata cu 

aprobarea anuala a taxelor si impozitelor locale. 
Situatia utilitatilor la nivelul municipiului s-a schimbat radical in ultima perioada odata cu 

implementarea proiectelor de dezvoltare regionala a infrastructiirii de apa si apa uzata. 
Pentru realizarea unei impuneri pe baze clare a bunurilor imobile aflate pe raza muncipiului 

se impune stabilirea unor criterii de zonare adaptate ata legislatiei in vigoare cat si realitatilor din 

teren. 
Criteriile propuse tin cont de reteaua de apa potabila,reteaua de canalizare,reateaua de gaze 

natural,iluminatul public,asfaltarea drumului,pozitia fata de centru si categoria strazii. Fiecare criteriu 
primeste cate un punct si in functie de suma punctelor strazile vor fi incadrate in zona A(6,7 

pct),B(4,5pct),C(2,3pct) si 1)(0,1 pct). 
In cadrul dezbaterii publice desfasurata in data de 	1 1 . 1 2.20 1 7 	au fost solicitate si 

mentionate 	mai 	rnulte 	amendamente 	referitoare 	strazile 	Vornicului,Stefan 

.O.Iosif,Abatorului,Agricola Cardas,Sergent Serea si Constantin Solomon. 
Amendamentele au vizat doar situatia utilitatilor pe zonele respective. 

În aceste condi ţii propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma 

propusa. 

PRIMÂ 
Catalin Constuubae 

2 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL VENITURI sI EXECUTARE SILITA ,SERVICIUL 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT SI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

Nr. 	 din/. /2 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : privind stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in municipiul Tecuci in zone de 
impozitare 

In conformitate cu prevederile art.453 lit.i din Legea 227/20 1 5 privind Codul fiscal 
zonele din cadrul localitatii sunt zone stabilite de consiliul local,in functie de pozitia terenului 
fata de centrul localitatii,de retelele edilitare,precum si de alte elemente specific fiecarei 
unitati administrative teritoriale. 

Potrivit art.36 alin 	4) lit c Consiliul local stabileste taxele si irnpozitele 
locale.Stabilirea acestora se face in functie de zona din cadrul localitatii. 

Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hotărâre îndepline şte condiţiile de 
legalitate ş i oportunitate. 

Servjciul Venituri si Executare Silita 	Serviciu ADPP Serviciul Monitorizare Servicii Publice 

Claudiu Neacsu 	 Luci Grdea 	Marian Iftimie 

Ei 
I1 



Anexa 1 la HCL.. .. 

Criterii de zonare 

1 .retea de apa lpct. 

2.retea de canalizare lpct. 

3.retea de gaze lpct. 

4.iluminat public lpct. 

5.strada asfaltata/betonata 1 pct. 

6.pozitia imobilului fata de centru lpct. 

7.artera principal lpct. 

ZonaA6,7pct. 

Zona B 4,5 pct. 

Zona C 2,3pct. 

Zona D O, 1 pct. 

ri 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	 80300TECUCIslr1Decenibrie 1918 nr. 66 

MUNICIPIUL TECUCI 	
e-mail registratura@municipiultecuci.ro  

P R I M A R 	 WEB: www.nunicipiu1tecuci.com  
TeI.SECRETARIAT 0372-364177; Fax: 0236-816054 

Nr. 71 107 din 13 decembrie 2017 

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 
desfă urat dezbaterea publică  asupra unor proiecte de hot ărâre astfel: proiect de hot ărâre privind: 
Stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în Municipiul Tecuci în zone de impozitare şi 

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

responsabilă  pentru relaţia cu societatea civiiă, experţii şi/sau specialiştii care au participat la 
elaborarea proiectuiui de hot ărâre, şefî de direcţii/servicii/birouri din cadrui aparatului de specialitate 
al primarului, reprezentanţi ai societăilor U.A.T, ai mediului de afaceri cât şi cetăţeni. 

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

Municipiul Tecuci în zone de impozitare şi :Stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru anu1 
fiscal 2018 s-au înregistrat până  la data de 04.12.2017 următoarele recomandări scrise: 

1.1)-nul Stoian Maricel, domiciliat în str.Ghica Vodă, nr.1 l, Tecuci, Jude ţul.Galaţi, formulează  
următoarele amendamente: alinierea taxelor şi a impozitelor 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 prevăzută  la art.457, alin I din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
(impozit pe clădiri rezden4ia1e şi clădirile —anexă  în cazul persoanelor fizice) se stabiie şte la 0,091/e, 

cota prevăzută  la art.458 aiin 3 din Legea 22712015 privind Codul fiscal (impozit pe cl ădiri 
nerezidenţiale în cazul persoaneior fîzice) se stabile şte la 0,3%. 

2. Serviciul Public Local de Evidenţă  a Persoanelor cu sediui în Tecuci str.Elena Doanina, nr.1, 
Tecuci, Judeţul Galaţi, prin reprezentantul său Iegal 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 recomand ări scrise: Anexa nr.2 - Taxe locale speciale, pct 
nr.4 modificarea şi compietarea denumirii taxei, precuxn şi a cuantumului taxei astfel: Tax ă  pentru 
oficierea căsătoriei în altă  Iocaţie decât cele care sunt prev ăzute de lege (art.24 alin. i şi 2 din Legea 
1 19/1996, anuxne: sediui Priinăriei, sediul SPCLEP, sau sediul stabilit prin Dispozi ţia Primarului) 
indiferent de ziva oficierii c ăsătoriei şi indiferent de domiciliu1 înscris în c ărţile de identitate ale 
viitorilor soţi. - ca nivei ai taxei, se propune surna de 300 lei. 

La punctul nr.5 se propune compietarea denuxnirii taxei, astfel: Tax ă  eliberare, la cerere, a 
certificateior 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 preschiinbare a 
acestora cu noiie tipuri. 

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



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 timbru, care se percepea la depunerea cererii 
pentru eliberarea c ărţilor de identitate, în valoare de 5 lei, a fost abrogată . 

D1 Primar. - ,,Indiferent dac ă  punctul de vedere al unuia sau altuia convine sau nu, noi le vom 
anaiiza iar tot ce se va hot ărî cu privire la cele două  proiecte se va face în urma unei hot ărâri de 
Consiliu Local, fiecare dintre dumneavoastr ă  având dreptul la opinie. 

Primul nostru proiect se referă  Ia stabilirea criteriilor de zonare şî încadrare a străzilor în 
Municîpiul Tecuci în zone de impozitare, am hotărât împreună  cu aparatul de specialitate s ă  găsim 
criteriile necesare de împărţire a oraşuiui şi am ales şapte criterii. 

Criteriile propuse ţin cont de re ţeaua de apă  potabiiă., reţeaua de canalizare, re ţeaua de gaze, 
iluminatul public, asfaltarea drurnului , pozi ţia iixiobilului faţă  de centru şi categoria străzii. 

Fiecare criteriu primeşte câte un punct şi în funcţie de suma 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 conforrnitate 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, precum şi de alte 
elemente specific fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Era necesar ă  o astfel de împărţire dat fiind 
faptul că  după  anul 2007 multe dintre străzile Tecuciului au suferit transformări, o parte au priinit 
asfalt şi beton au fost racordate la sisternul 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 figurează  la Prirnărie ca având apă  potabilă  în tot cartierul respectiv neexistând ap ă  potabilă  cu 
excepţia străzii Mihai Berza, rog să  se ia inăsuri dacă  se poate. 

D1. Gradea L. -,, Alături de strada dumneavoastră  mai sunt şi alte trei cazuri de străzi fără  
utilităţi şi anuine: str. Independenţei care nu are asfalt, cap ătul de nord al străzii Vornicului şi al străzii 
Sergent Serea precuixi şi capătul de vest al străzii Constantin Solomon, drept pentru care aceste str ăzi 
de la categoria B vor trece la 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 canalizare. 
Dl. Priinar - ,,Strada duinneavoastr ă  se încadrează  la zona B de impozitare 
D1. Vrânceanu —,,Strada Agricola Cardas în ce categorie de irnpozitare se încadreaz ă . 
D1. Priinar - ,,Strada dunnieavoastră  se încadrează  Ia zona B de inipozitare. 
D1. Costin L - ,,Dacă  aţi avut în vedere la întocmirea acestui proiect faptul c ă  mare parte din 

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

de către fiecare cet ăţean în parte. 
D1. Papuc P - ,,Sunt străzi u1tracentrale Dragoslavele şi Oituz nu au asfalt iar canalizarea şi-au 

făcut-o oainenii pe propria Ior cheltuial ă  cu toate acestea aceste str ăzi figurează  în zona A şi plătesc 

pentru zona ultracentral ă. 
Dl. Prirnar - ,,Vreau s ă  vă  precizez că  după  nou1 criteriu aceste două  străzi vor intra la zona B. 

,,Trecem Ia următorul proiect de hotărâre supus dezbaterii publice:Stabilirea iinpozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fîscal 2018. 

Dl. Primar a f ăcut o prezentare a proiectului de hot ărâre, expunere ce este anexat ă  la prezenta. 
D1. Primar - ,,Ca1culul impozitului pe cl ădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice se calculează  prifl aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a 
clădirii, conform art. 457 alin 1 din Legea 227/ 2015. Valoarea impozabil ă  a clădirii, expriinată  în Iei, 

se determină  prin înmuiţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimat ă  în metri pătraţi, cu 

valoarea impozabilă  corespunzătoare, exprimat ă  în Iei/m2, conform art.457 din Legea 227/2015. 
Pentru clădirile nerezidenţiale af1ate 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 final ă  a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 



anteriori anului de referin ţă; valoarea clădirilor care rezult ă  din actul prin care se transfer dreptul de 
proprietate, în cazul cl ădirilor dobândite în ultiinii 5 ani anteriori anului de referinţă . 

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

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitul!taxa pe cl ădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%- 1 ,3%, inclusiv, 
asupra valorii impozabile a clădiriî. 

D1. Calmuc C - consîder că  înaînte de a supune dezbaterii publice proiectul de hot ărâre privind 
creşterea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 ar trebui întocmit ă  o strategie de 
cheltuire a banului pubiic. Propunerea mea este: cota de cre ştere a impozitelor şi a taxelor locale 
pentru anul fiscal 2017 să  fie de 0%. 

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

Exemplu: o persoană  fzică  plăteşte pentru un imobil în anul 2017, un impozit în valoare de 1 000 
ron. In urma acestor majorări, pentru acelaşi imobil, iinpozitul se va ridica Ia suma de 1 125 ron, îu 
anul 2018. De asemenea cota pevăzută  la art.458 alin 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscai 
(impozit pe clădiri nerezidenţiaie în cazul persoanelor fizice) se stabile şte la 1 %, acest fapt implică  
majorarea de Ia cota actuai ă  stabilită  la 0,2% până  la 1% respectiv 500%, majorarea fiind exorbitant ă. 

Propun ca taxele şi impozitele locale pe anul fiscal 2018 să  rămână  la nivelul anului fiscal 20 1 7. 
D1. Mihalache A - ,,Corect este ca aceast ă  creştere a impozitelor şi a taxelor Iocale să  se facă  

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

nivelul anului fiscal 2017. 
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 încheierea dezbaterii publice, propunere ce a fost acceptat ă  de cei prezenţi. 
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