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Nr. 26726 din 25.04.2019 

MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 25 APRILIE 2019 

La Proiectul de Hot ărâre privind Indexarea impozitelor si taxelor Iocale care constau 
intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei . 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transpren ţa decizional ă  în 
administraţia publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat joi, 25.04.2019, ora 16.00 
la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a 
proiectului de hotărâre privind: Indexarea impozitelor si taxelor locale care 
constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume in lei Il. 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al 
instituţiei la adresa www.primariatecuci.ro , în data de 15.04.2019. 

La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 
22.04.2019, nu s-aînregistrat nici o recomandare scris ă . 

In vederea particip ării la dezbaterea public ă, s-au trimis invitaţii scrise atat 
persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. 

La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre si un 
număr de 36 persoane, conform tabelului anexat. 

Domnul Primar face urmatoarele precizari: am facut niste simul ări (aveti 
copii ale acestora), pentru a vedea ce înseamn ă  dacă  până  la data de 30.04.2019 
Consiliul Local nu v-a adopta o astfel de hotarare. 

Domnul Primar, de asemenea da citire expunerii de motive din proiectul de 
hotarare: conform art 491 alin.1 din Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în cazul oricarui impozit sau oric ărei taxe locale 
care constă  într-o anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe baza unei anumite sume 
în lei, sumele respective se indexeaz ă  anual, până  la data de 30 aprilie, tinând cont de 
rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicat ă  pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finantelor Publice şi Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei 
Publice. Sumele indexate conform art.49 1 alin 1 men ţionat anterior, se aprob ă  prin 
hotarare a Consiliului Local şi se aplică  în anul fiscal următor. 

La sfarsitul anului 2019 se va ini ţia un proiect de hotărâre prin care se vor 
stabili impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2020, urmând ca la stabilirea 
cuantumului acestora sa se tina cont de aceast ă  indexare. 
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Conform art.491 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modifîcarile si completarile ulterioare, dac ă  hotărârea Consiliului Local nu a fost 
adoptată  cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de expirarea exercitiului bugetar, în anul 
fiscal urmator, în cazul oricarui impozit sau oric ărei taxe locale, care const ă  într-o 
anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe baza unei anumite sume în lei ori se 
determină  prin aplicarea unei cote procentuale, se aplic ă  de către compartimentul de 
resort din Aparatul de Specialitate al Primarului, nivelurile maxime prevazute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. 1, prin urmare se propune spre 
adoptare Consiliului Local proiectul de hot ărâre privind indexarea în cazul oricarui 
impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma în lei sau care este 
stabilită  pe baza unei anumite sume în lei, cu rata infîatiei de 4,6% în anul fîscal 2020. 

Nu este o cretere a actualei administra ţii ci o modifîcare a Codului fîscal. 
Domnul Papuc Petru - S-au majorat toate taxele si impozitele locale acum 

vine si Guvernul cu aceast ă  majorare, noi acum trebuie s ă  le aprobăm... 
Domnul Diaconu Vasile - Suntem puşi cu spatele la zid, avem de ales din 

doua rele, răul cel mai mic, e clar că  inflaţia în România a explodat, din p ăcate cei cu 
venituri mai mici, pensionarii, o s ă  aibe de suferit chiar şi cu indexarea de 4,6%, dar 
repet trebuie s ă  votăm răul cel mai mic. 

Domnul Leonte Ionel - Suntem într-adevar for ţaţi să  votăm într-o formă  sau 
alta acest proiect de hot ărâre, nu ştiu ce va hotărî însă  Parlamentul când aceast ă  
ordonanţă  va fi dezbătută, dar tare îmi este teamă  că  ordonanţa când va deveni lege va 
schimba radical lucrurile comparativ cu ceea ce vom vota ast ăzi. 

Domnul Lucian Costin - Domnule Primar în anul 2017, 2018 de ce nu a ţi 
aplicat şi atunci această  majorare, pentru că  în conformitate cu art.495 lit e din Legea 
nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, si va citesc: prevederile art 491 se aplic ă  începând 
cu 1 ianuarie 2017 pentru stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2018, întrebarea mea este pentru anii care au trecut de ce nu s-a aplicat acest 
coefîcient, sunt U.AT. - uri care nu aplic ă  această  majorare. 

Domnul Primar - Atunci când am primit de la Institutul National de 
Statistica pentru 20 1 7-20 1 8 cu rata inflatiei de 1 ,3% , am indexat taxele si impozitele, 
am primit de la Institutul National de Statistica acum aproximativ o luna prevederi 
clare, inclusiv de la Prefectura cu rata inflatiei de 4,6%, pentru 2020. 

Doamna Nicleta Tapoi, director General Economic - In 2016-2017 a fost 
deflatie, în anul 2018 am aplicat rata infîatiei din anul 2017. Anul trecut am aplicat 
1,3% însa nu era O.U.G. nr. 114/2018. 

Domnul Iulian Marin Sef Serviciu Venituri Executare Silita - Dac ă  
hotărârea Consiliului local nu a fost adoptat ă  cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 
expirarea exerci ţiului bugetar, în anul fîscal urm ător, în cazul oric ărui impozit sau 
oricărei taxe locale, care const ă  într-o anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe 
baza unei anumite sume în lei ori se determin ă  prin aplicarea unei cote procentuale, se 
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aplică  de către compartimentul de resort din Aparatul de Specialitate al Primarului, 
nivelurile maxime prev ăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin.1 
alineat introdus prin art.66 pct.28 din O.U.G. nr.114/2018, in vigoare de la 29 
decembrie 2018. 

Nemaifiind alte discuţii, dezbaterea public ă  de privind " Indexarea 
impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume in lei ", se consideră  Incheiată . 
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