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MINUTA 
DEZBATERII PIJBLICE DIN DATA DE 14 DECEMBRLE 2016 

PR1VIND PROIECTUL DE HOTARARE STABILIREA IMPOZITELOR sI TAXELOR LOCALE 
PENTRU ANUL FISCAL 2017. 

In data de 14 decembrie 2016, orele 1 400  in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Tecuci s-a 
desfasurat dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
fiscal 2017. 

La dezbaterea publica participa initiatorul proiectului de hotarare, persoana desemnata responsabila 
peatru relatia cu societatea civila, sefi de directii/servicii/birouri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
reprezentanţi ai serviciilor şi societăţilor de interes public local, reprezentanti ai mediului de afaceri, conform 
convocatoarelor nr.19578/PJ/05.12.2016- 19616/PJ/05.12.2016 , cat si ai societatii civile, in sala fiind prezenti un 
nr.de  34 persoaae. 

Sedinta a fost deschisa si prezidata de catre dl. Primar, care a adus la cunostinta persoanelor prezente in 
sala, ca incepand cu data de 28.11. 2016 a fost afsat pe site-ul Primariei si la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, 
proiectul de hotarare privind STABILIREA JMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 
FISCAL 2017. 

De asemenea dl. Primar dă  citire expunerii de motive, raportului de specialitate al proiectului de hotarare 
şi face menţiunea că  nivelul impozitelor fiscale pe anul 2017, se vor men ţine Ia acelaşi nivel al anului 2016, cu 
excepţia taxelor speciale, precum: 

1. Taxă  privind secretariatul şi registrul agricol - se p ăstrează  acelaşi nivel anului 20 1 6; 
2. Direcţia Arhitect 5ef - se p ăstrează  ace1ai nivel cu excepţia taxei de supraveghere/cercetare arheologic ă  

în fi.incţie de complexitatea si locaţia lucrării, ce se va diminua de la 581ei/mp Ia 50 lei/mp; 
3. Serviciul Venituri §i Executare Silită  - se păstrează  acelaşi nivel anului 2016, cu excepţia taxei pentru 

eliberarea certificatului fiscal în aceea şi zi cu depunerea cererii, ce se va diminua de la 20 Iei la 1 5 lei. 
4. Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - se p ăstrează  ace1ai nivel anului 2016, cu 

următoarele excepţii: 
- Taxă  parcare rezidenţă  , de la 701ei/aa la 1 3Slei/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 ţinătorul nu are 

stabilită  modalitatea de a folosi terenul în fi.inc ţie de zonă, astfel scade tariful în zona A , de la 
1 SIei/mp/au/ la 1 Olei/mp/an, celelalte tarife pentru celelalte zone ramân neschimbate. 

- Taxă  aviz privind accesul pe arterele de circula ţie interzis a autovehiculelor, se modific ă  astfel auto 
până  în 3 .5 tone de la 201ei/zi la 15 Iei/zi sau abonament lunar 200lei. 

- Taxă  de blocare/deblocare vehicole, de la 231ei/auto la 1 OOIei/auto. 
5. Serviciul de monitorizare a serviciilor publice - se p ăstrează  ace1ai nivel anu1ui 2016, cu men ţiunea că  în 

cazul închiderii societăţii Rampa Rateş  S.R.L., tariful taxei speciale de habitat cu destina ţia salubrizare va 
suporta modificări de majorare pentru acoperirea acestor costuri. 

6. Biroul Drumuri - păstrează  ace1ai nivel anului 2016. 
7. Serviciul public local de eviden ţă  a persoanei - păstrează  ace1ai nivel anului 2016, cu excep ţia taxei de 

consum materiale şi întreţinere pentru eliberarea CI, în cuantum de 6 lei, ce nu v-a mai fi perceput ă . 
8. Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L., se modific ă  planul tarifar prin abrogarea taxelor de cimitir /loc 

veci/ zona A si zona B şi majorarea taxei anuale de între ţinere cimitir de la 17 lei/an!loc la 20 lei!an!loc. 



D1. Priinar precizează  faptul că, din cuantumul taxei de habitat cu destina ţia salubrizare, se achit ă  mare 
parte din serviciile de salubrizare, conform art. 2 şi art. 8 din Regulamentul de aplicare a taxei speciale de habitat 
cu destinaţia salubrizare pentru persoane fizice şi juridice, apoi invită  pe cei prezen ţi să  işi exprirne eventualele 
puncte de vedere cu privire la proiectul de hot ărâre sus menţionat. 

Ia cuvântul dl. Manole Donu şi prezintă  situaţia societăţilor pe care le de ţine şi unde sunt angajaţi muncitori 
cu program redus de lucru, situaţie în care dumnealui achită  1 7Olei/pers./an şi întreabă  daca este corect să  achite 
această  sumă  pentru câteva ore de lucru. La aceast ă  întrebare, dl. Primar îl intreab ă  dacă  a studiat proiectul de 
hotărâre şi o invită  pe dna. Antohe Cristina să  îl lămurească. 

D-na Antohe Cristina, precizeaz ă  că,in acest caz se aplică  prevederile art.8 si art. 11 din Regulamentul de 
aplicare a taxei speciale de habitat cu destina ţia salubrizare pentru persoane fizice şi juridice; acesta prevede ca 
utilizatorilor persoane juridice,care nu au incheiat contract de salubrizare cu operatorul de salubritate,li se instituie 
taxa speciala de habitat pe baza Declaratiei privind stabilirea taxei de habitat,ori din oficiu,in cazul nedepunerii 
declaratiei,de catre Biroul UIES —PJ, se va achita o tax ă  speciala de habitat cu destinatia de salubrizare în func ţie 
de numărul de angajaţi şi numărul punctelor de lucru deschise in care isi desfasoara activitatea agentul 
economic.Valoarea taxei speciale de habitat cu destinatia de salubrizare,pentru fiecare salariat al agentului 
economic,este de 14 lei/luna,agentii economici,care au mai multe puncte de lucru,in afara sediului 
principal,platesc suplimentar cate 7 lei!luna pentru fiecare punct de lucru in parte,agentul economic care nu are 
salariati,datoreaza o taxa in valoare de 7 Iei/luna.De asemenea utilizatorii persoane juridice au obligatia sa incheie 
contract pentru prestarea activitatilor serviciului de salubrizare si achita contravaloarea serviciului de salubrizare 
pe baza de tarif,tinand cont de metrii cubi de deseuri colectate si provenite din activitatea comerciala specifica 
fiecarui agent economic. 

Ia cuvantul dl.Andresescu Toni care a precizeazat faptul ca impozitul s-a dublat fata de anul trecut , în 
cartierul Cernicari, terenul arabil fiind de o calitate mai inferioara decat cel din cartierul Nicolae Balcescu si totusi 
taxa pe teren arabil se mentine la acelasi nivel,ar trebui facuta o departajare clara a impozitului pe terenurile 
agricole in functie de structura şi fertilitatea terenului. 

D-na Afilipoie Luminita - incadrarea pe grupe de fertilitate a solului se poate face doar pe baza unor analize 
pentru a se determina structura,calitatea acestuia. D1.Mandea Donu - as vrea sa stiu cat este hectarul de pamant 
extravilan in Cernicari si in cartierul Nicolae Balcescu. 

D-na Afilipoie Luminita - diferentierea platii impozitului/taxei pe teren se stabileste luand in calcul suprafata 
terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform 
incadrarii facute de Consiliul Local. 

D1. Manole Donici - am un teren concesionat in cartierul Cernicari zona 3 care il platesc figurand la zona 2, 
precizez faptul ca atunci cand am incheiat contractul de concesiune acestia mi 1-au incadrat ca fiind situat in zona 
2. 

D1. primar - avem un contract de concesiune in vigoare cu care dumneavoastra ati fost de acord insa acest 
aspect nu face obiectul dezbaterii de astazi ci aceasta problema trebuie discutata în cadrul unei întâlriiri separate 
unde să  participe funcţionarii responsabili cu contractele de concesionare. 

D1. Gradea, precizează  că  mai întâi trebuie să  se întocmească  procesul verbal de predare a amplasamentului. 
D1. Primar, specifica faptul ca domnul jurist Borsan George a înaintat o adresa inregistrata la Primaria 

Municipiului Tecuci prin care propune ca taxa pentru eliberarea certificatului fiscal de la 10 lei sa scada 1a 2 lei si 
taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii sa scada de la 20 lei la 4 lei. 

D1 Primar, precizeaza faptul ca supune dezbaterii publice propunerea domnului jurist Borsan George pentru a 
fi analizata. 

D-na Fotache Valerica precizează  că  propunerea domnului Borsan George nu este fundamentata, Primaria 
neacoperindu-si nici macar cheltuielile. 

D1 Primar, completează  şi întreabă  cum putem avea un oras fiumos,curat, cu taxe de 2 si 4 lei,cum am putea 
strange bani la bugetul local pentru curatenia orasului si alte servicii cu 2 si 4 lei. Cheltuielile de la societatile 
U.A.T cum vor mai putea fi acoperite. 

D1 Andresescu Toni, recomand ă  domnului Primar să  facă  ceva si pentru cartierele limitrofe ale orasului, la 
care dl. Primar precizeaz ă  că  se va continua proiectul Apa - Canal şi celelalte proiecte finantate din fonduri 
europene în derulare, dar c ă  această  discuţie nu face obiectul dezbaterii de ast ăzi. 

D1 Primar specifica faptul ca în conditiile in care,in anul 2017 rampa Rates se inchide in baza programului de 
conformare,iar costurile de colectare,transport si depozitare nu vor putea fi sustenabile,nivelul taxei speciale de 
habitat cu destinatia de salubrizare va suporta modificari de majorare pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

Următoarea întrebare vine din partea domnului Mandea Ionel , şi se referă  la fiuctuaţia chiriei pe păşune ş i 
majorarea impozitului la 180 lei/ha, lucru pe care dumnealui nu îl în ţelege, ceea ce 1-a condus în a fi restant la 
achitarea taxelor şi a fi parte în procesele intentate spre clarificarea situa ţiei. 
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D1 Primar, precizează  că  în eventualitatea în care calculul chiriei sau a impozitului a fost eronat ,se va proceda 
la remedierea situaţiei. 

La acest subiect, domnul B ălănică  Traian, specifică  că, în anul 2015, Consiliul Jude ţean Galaţi a emis o 
Hotărâre prin care stabilea un pre ţ  de referinţă  pentru tona de mas ă  verde pentru p ăşune şi că, Consiliul Local 
Tecuci a emis o hotărăre prin care a majorat acest pre ţ  de referinţă, considerand ca ar fi necesar ca aceasta 
hotarare sa fie anulata şi că  pe acest considerent ,cresc ătorii de animale se află  în litigiu cu U.A.T. Tecuci, din 
cauza unei hotărâri de consiliu ilegale. 

Ca răspuns la ceea ce a spus domnul B ălănică  T, domnul Primar, propune o întâlnire cu fermierii şi toţi cei 
interesaţi de taxa pe paşune, împreună  cu funcţionarii responsabili cu acest Iucru din cadrul Prim ăriei, în vederea 
soluţionării acestui aspect, în func ţie de legislaţia în vigoare. 

Domnul Mandea Ionel, o interpeleaz ă  pe dna Secretar U.A.T. , Fotache Valerica , dac ă  apără  interesele 
Primăriei sau are în vedere şi interesele cetăţeanului, Ia care dumneaei replic ă  că  trebuie să  reprezinte interesele 
Primăriei şi că  taxa pe păşune nu este creanţă  fiscală  şi nu face obiectul dezbaterii publice de ast ăzi. 

Având în vedere faptul că  la şedinţa publică  de dezbatere a proieetului de hotarare STAB]IJREA 
]MPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL, nu mai sunt alte puncte de vedere, 
dezbaterea publică  privind STAB]JIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 
20 1 7, se consideră  incheiată . 

Intocmit, 
cons. Bă -Ade1ina 

\J 
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