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MINUTA 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2016 

PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 
- 	PENTRU ANUL FISCAL 2017. 

1n data de 12 decembrie 2016, orele 1000  in Sala de sedinte a Prirnariei Municipiului Tecuc 
desfasurat dezbaterea publica a proiectuuil de botarare privind Stabilirea irnopozitelor si taxelor locile peiu 
anul fiscal 2017. 

La dezbaterea publica participa initiatorul proiectului de hotarare, persoana desernnata responsabi! 
pentru relatia cu societatea civila, sefi de directi i/serv ici i/birouri din cadrul aparatului dc spccialitae 
primarului cat si cetateni, in sala fiind prezenti uri nr.de  15 persoane. 

La sedinta privind dezbaterea proiectului de hotarare privind Stabilirea irnopozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2017,au fost convocati, conform convocatoarelor nr.19578!PJ/O5.12.2016-
19616/PJ/05 12 2016 toti sefii de directii/ servicii/birouri din cadrul aparatului de specialitate al prirnai ului 
reprezentan ţi ai serviciilor si societăţilor de interes public local: RATES S.R.L.TECUCI, PIETE PREST TEC 
S.R.L., ZONE VERZI TEC S.R.L, ZOOLAND TEC S.R.L, ECOPREST TEC S.R.L., ECOGROUP TEC S.RL., 
CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L., SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
TECUCI; reprezentanti ai societatilor, precum: Andra Comexim S.R.L,.Pajura S.R.L, Coral Corn Serv Prod 
Impex S.R.L, K1.igor S.R.L, Vel Pitar S.A, La Gogu S.R.L, Redoxirn 98 S.R.L, Vitimas S.A, Gegi S.R.L, Con[ce 
Foods S.R.L, Modlem S.R.L, REVIVAL S.R.L, Manacat UNV S.R.L., Universal Irnpex S.R.L., Coninsiu! fT 
S.R.L., Podtec S.R.L; CEZALI S.R.L, precurn si persoanele interesate conforrn anun ţu!ui ni. 
19121/PJ/28.1 1.2016. 

La proiectul de hotarare privind, STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCA i .L 
PENTRU ANULFISCAL 2017, pana Ia data de 07.12.2016, nu s-au inregistrat recomandari scrise. 

Sedinta a fost deschisa si prezidata de catre dl. Primar, care a adus la cunostinta persoanelor prezenn 
sala, ca incepand cu data de 28.11. 2016 a fost afisat pe site-ul Primariei si la sediul U.A.T. Municipiu! Tcuci. 
proiectul de hotarare privind STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANU. 
FISCAL 2017. 

De asemenea dl. Primar face men ţiunea c ă  nivelul impozitelor fiscale pe anLil 2017, se vor rnen ţ ine 
ace1ai nivel aI anului precedent, cu excep ţia taxelor speciale, precum: 

1. Taxă  privind secretariatul si registrul agricol - se p ăstrează  ace1ai nivel anului 201 6; 
2. Direcţia Arhitect Sef— se p ăstrează  acelasi nivel cu excep ţia taxei de supraveghere/cercetare arheologici 

în funcţie de complexitatea si Iocaţia Iucrării, ce se va diminua de la 581ei/rnp la 50 lei/rnp; 
... 3... Serviciul...Venituri si .Executare Silită  - se păstrează  ace1ai nivel anultii 2016, cu excep ţia taxei pentrLI 

eliberarea certificatului fiscal în aceeai zi cu depunerea cererii, ce se va diminua de la 20 lei la 15 lci 
4.. Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - se p ăstrează  ace1ai nivel anului 2016, cti 

următoarele excep ţii: 
- Taxă  parcare reziden ţă , de la 70lei/an Ia 1351ei/an. 
- 	Taxă  eliberare atestat administrator asocia ţie de proprietare : de la 116 lei la 120 lei. 
- Taxă  pentru ocuparea domeniului public/privat de contruc ţii autorizate, pentru care de ţ inătorul flLI arc 

stabilită  modalitatea de a folosi terenul în func ţie de zonă, astfel scade tariftil în zona A , de 1u 
I5lei/mp/an/ la IOIei/mp/an, celelalte tarife pentru celelalte zone rarnân neschirnbate. 

- 	Taxă  aviz privind accesul pe arterele de circula ţie interzis a autovehicLilelor, se modific ă  astfel nu 
până în 3.5 tone de la 20lei!zi Ia 15 lei/zi sau abonament lunar 200lei. 

- 	Taxă  de blocare/deblocare vehicole, de la 231ei!auto la 100!ei/aLito 



5. Serviciul de monitorizare a serviciilor publice - se p ăstrează  ace1ai nivel anu!ui 2016, cu rneri ţ iunca c 
cazul închiderii societ ăţii Rampa Rates S.R.L., tariful taxei speciaie de habitat cu destina ţ ia salubrizarc cu 
suporta modificări de majorare pentru acoperirea acestor costuri. 

In discuţia avută  despre stabilirea cuanturnului taxei de habitat - persoane fizice si juridice, a iva 
cuvântul domnul Tudor Spiridon si a propus modificarea tarifului taxei de habitat-persoane fizice, de Ia 4 

lei/pers./lun ă  la 101ei/pers./lun ă . D1. Cojocea Dinu, propune perceperea unei taxe • pentru ridicarca 
containerului eu gunoi. La iniţiativa dl. Cojocea, dI.Spiridon a replicat c ă  este greu de realizat acest ILICrLI 
în zona de blocuri ş i ş i-a exprimat dezacordul privind regimul de taxare aI operatorilor economici in 
fiincţie de nr. de angajaţi , considerând inoportun ă  taxarea per angajat a institu ţiilor cu un nr. maxirn de 20 
de angajaţ i ş i a celor ce depă esc acest nurn ăr se impune incheierea LiflLii contract de prest ări SCFViCi ou 
operatorul de salubrizare. 

• 	6. Biroul Drumuri - p ăstrează  ace1ai nivel anului 2016. 
7. Serviciul public local de eviden ţă  a persoanei - p ăstrează  ace1ai nivel anului 2016, cu excepin tnxc 

consum materiale si între ţinere ce flU v-a mai fi perceput ă . 
8. Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L., se modific ă  planul tarifar prin abrogarea taxelor de cimitiu !kn 

veci/ zona A si zona B si majorarea taxei anuale de între ţinere cimitir de la 17 Iei/an/loc la 20 lei/an/loc 
Având în vedere faptul c ă  laedin ţa  piiblică  de dezbare a proiectuliii de hotarare STAlILItl, 

IMPOZITELORSI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2017, aii absentat reprezentan ţ i ai musc 
mediei Iocale si ai societăţii civile, dl. primar a făcut urmatoarele precizari : In calitate de initiator nu uru 
introdus niei o taxa exagerat de mare , ei am ineercat ea majoritatea taxelor s ă  ramana la nivelul actLial cu uuici 
modificari, in asa fel incat sa fie aproape de potentialul financiar al cetateanului. i a propis , la sugesLia cl-ni 
Fotache V. reprograrnarea dezbaterii publice în data de 14.12.2016, ora 14:00, pentru a permite tuturor cetateni!o: 
să  participe si să  vină  cu amendamente la proiectiil de hotarare sus men ţionat, totodata dl. Prirnar a propus 
transmiterea anuntului dezbaterii publice, celor 2 posturi de radio locale în vederea stimul ării prezen ţei cetetenilor 
la dezbatere. 

Având în vedere c ă  nu mai sunt alte punete de vedere , dezbaterea public ă  privind STAB1L1bEA 
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2017, se eonsideră  incheiată . 

Jomit, 
Cons 	 ina 
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