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MINUTA 
DEZBATERII PUBLICE DIN 17 DECEMBRIE 2018 

La Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor Iocale 
pentru anul fiscal 2019 

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparen ţa decizională  în administraţia 
publică, U.A.T Municipiul Tecuci a organizat luni, 17.12.2018, ora 16 0  la sediul Primăriei 
Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a proiectului de hot ărâre privind: 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al institu ţiei la adresa 
www.î)rimariatecuci.ro, în data de 27.11.2018. 

Iniţiatorul Proiectului de hotărâre - Primarul Municipiului Tecuci. 
Până  la data de 07.12.2018 (termenul stabilit pentru depunerea recomand ărilor) nu a fost 

depus nicio recomandare scris ă, din partea cet ăţenilor. 
In vederea particip ării la dezbaterea public ă  s-au trimis 74 de invita ţii persoanelor juridice 

persoanelor fizice , asocia ţiilor de proprietari, etc. 
La dezbaterea publică  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre si un număr de 55 de 

persoane, conform tabelului anexat. 
edinţa este deschisă  de către iniţiatorul proiectului, cu o prezentare succint ă  a proiectului. 

Domnul Primar precizează  că, în comparaţie cu taxele si impozitele locale aferente anului 
2018, pentru anul fiscal 2019 s-a făcut aplicarea articolului 491 din Legea nr.227/2015 privind codul 
fiscal, si anume indexarea impozitelor si taxelor cu indicele de inflaţie comunicat de către INS. De 
asemenea, face men ţiunea că  în ceea ce privete taxele speciale, o parte dintre acestea s-au redus , iar 
o parte s-au mărit. 

După  această  prezentare a proiectului de hot ărâre, domnul Primar anun ţă  că  persoanele care 
doresc să  se înscrie la cuvânt, o pot face din acest moment cu specificarea c ă  fiecare interven ţie să  
aibă  o durată  între 2-10 minute si să  se folosească  un limbaj decent., 

S-au înscris la cuvânt urm ătorii: 
- Domnul Costin Lucian; 
- Domnul CazanTudorel; 
- Dna Ioana Anca; 
- Iotu Aristiţa; 
- Diaconu Vasile; 
- Pop Adrian Octavian; 
- Bughir Daniel; 
- Ene Constantin; 
-lonas Viorel; 
- Maftei Costel. 
Domnul Costin Lucian Grigore în intervenţia sa, a formulat următoarele recomandări: 
1. revenirea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 20 1 5; 
2. menţinerea taxei speciale de eliberare copii dup ă  documentele existente în arhiv ă  la 

nivelul anului 2018, adică  de 2 lei/pagină . 
3. reducerea cuantumului abonamentului lunar si anual de parcare la jum ătate, adică  de la 

400 leillună  la 200 lei!lună, respectiv de la 4500 lei/an la 2250 lei/an. 
Recomandările domnului Costin Lucian nu au fost nici motivate si nici fundamentate. 



Domnul Diaconu Vasile in intervenţia sa precizează  că  este, in principiu de acord cu taxele 
impozitele propuse pentru anul fiscal 2019 şi că  parcometrele instalate In zona parcului central nu sunt 
eficiente pentru c ă  se aglomerează  străzile invecinate i se ingreuneaz ă  traficul. Consideră  că  această  taxă  de 
parcare ar trebui regândit ă. Domnul Diaconu Vasile nu a făcut o recomandare expres ă  i clară  in ceea ce 
priveşte cuantumul acestei taxe. 

Domnul Cazan Tudorel in intervenţia sa, formulează  două  intrebări: 
1. Ce reprezintă  taxă  carte de identitate- 7 lei i tax ă  carte de identitate provizorie — 1 leu i cine le 

stabileşte ? 
2. Taxa copie registrul agricol de 10 lei tax ă  fixă  şi 6 lei/pagină  este prea mare şi propune ca 

aceasfă  taxă  să  fie de 10 lei taxă  fixă  la care se adaugă  1 lei/pagină . 
Domnul Anghelina- Director SPCLEP Tecuci precizeaz ă  că  aceste taxe acoper ă  materialele 

privind emiterea cărţii de identitate. 
Doamna Ioana Anca consideră  că  taxă  oficiere căsătorie in alfă  locaţie, in cuantum de 500 lei este 

prea mare, dar nu face o propunere/recomandare clar ă  ş  expresă  in ceea ce prive şte cuantumul acestei taxe. 
Domnul Primar explică  ce implică  oficierea căsătoriei in altă  locaţie. 
Domnul Virgil Radu, in intervenţia sa doreşte să  ştie cuantumul taxei extrajudiciare de timbru 

cât impozit trebuie s ă  plă tească  pentru autoturismul Dacia pe care îl de ţine 1n proprietate.. 
Domnul Anghelina precizeaz ă  că  taxa extrajudiciară  a fost eliminată  prin Legea nr.1/2018, iar 

domnul Marin Iulian - Şef Serviciu Venituri precizeaz ă  că  pentru autoturismul Dacia trebuie s ă  plătească  un 
impozit de 64 lei/an. 

Doamna Iotu Aristi ţa,face următoarele recomandări, fără  a fi motivate sau fundamentate: 
- taxă  eliberare copii „conform cu originalul„ dup ă  Registru agricol din anul 2019 să  fie de la 10 

lei taxă  fixă  la care se adaugă  6 lei pagină, la 10 lei taxă  fixă  la care se adaugă  2 lei /pagină . 
- Taxă  eliberare copii dup ă  documente existente in arhivă  să  fie de la 6 lei/pagină  la 2 lei/pagină . 

Domnul Butnaru Vasile recomandă  ca eliberarea copiilor de pe documentele din arhiv ă  să  se 
realizeze fără  cost. 

Domnul Ene Constantin solicită  informaţii privind programul de investi ţii pe anul 2019, 
neformulând nicio recomandare cu privire la taxele i impozitele aferente anului 2019. 

Domnul Bughir Daniel doreşte să  ştie cât din taxele i impozitele locale se duc pe salariile 
personalului din primărie. 

Domnul Primar răspunde că  7% din taxele şi impozite locale se duc pe cheltuieli de func ţionare. 
Domnii Ionaş  Viorel i Maftei Costel in intervenţiile domniilor lor nu au făcut nicio 

recomandare cu privire la proiectul de hot ărâre ci au vizat instalarea unor semafoare in zone ale ora şului. 
Nemaifiind alte discuţii i având in vedere că  nu mai sunt alte puncte de vedere dezbaterea 

publică  de astăzi privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 - se considera 
incheiată . 

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea public ă  s-a incheiat in 
momentul in care to ţi solicitanţii inscri şi la cuvânt şi-au exprimat recomandările i au fost ascultate toate 
persoanele care au dorit s ă -şi exprime punctele de vedere. 

PRIMAR, 
Secretar 

U.A.T. Municipiul Tecuci , 
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ISĂRBĂTORIM iMPREUNĂ  

RECOMANDĂRI FORNIULATE DE PARTICIPANŢII LA DEZBATEREA PUBLICĂ  A 
PROIECTULUI DE HOTĂRARE A CONSILIULUI LOCAL DE APROBARE A TAXELOR 

IMPOIZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 

1 RECOMANDĂRI FORNIULATE DE DOMNUL COSTIN LUCIAN: 
- revenirea taxelor i impozitelor locale la nivelul anului 2015; 
- menţinerea taxei speciale de eliberare copii dup ă  documentele existente în arhiv ă  la nivelul 

anului 2018, adică  de 2 lei/pagină. 
- reducerea cuantumului abonamentului lunar şi anual de parcare la jumătate, adic ă  de la 400 

lei/lună  la 200 lei/lună, respectiv de la 4500 lei/an la 2250 lei/an. 
2. RECOMANDĂRI FORNIULATE DE DOMNUL CAZAN TUDOREL: 

- Taxa copie registrul agricol de 10 lei tax ă  fixă  şi 6 lei/pagină  este prea mare i propune ca 
această  taxă  să  fie de 10 lei taxă  fixă  la care se adaug ă  1 lei/pagină . 

3. RECOMANDĂRI FORNIULATE DE DOAIVINA IOTU ARISTIŢA: 
- taxă  eliberare copii „conform cu originalul„ dup ă  Registru agricol din anul 2019 s ă  fie de la 

10 lei taxă  fixă  la care se adaug ă  6 lei pagină, la 10 lei taxă  fixă  la care se adaug ă  2 lei /pagină . 
- Taxă  eliberare copii după  documente existente in arhiv ă  să  fie de la 6 lei/pagină  la 2 

lei/pagină . 
4. RECOMANDĂRI FORNIULATE DE DOMNUL BUTNARU VASILE 

- eliberarea copiilor de pe documentele din arhiv ă  să  se realizeze fără  cost. 

PRIMAR, 
Secretar 

U.A.T. Municipiul y'ecuci , 


