MINUTA DEZBATERII PUBLICE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
PENTRU ANUL 2012
Vineri, 13.05.2011, ora 14,00, în sala de şedinţe din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu
Neamţ, a avut loc Dezbaterea publică cu tema – Proiect de Hotărâre privind
Stabilirea Impozitelor şi Taxelor locale pentru anul 2012.
Au fost prezenţi la această şedinţă publică:
-

dl. Director administrativ – Vasile Luculescu;

-

d-na Secretar – Laura Elena Maftei

-

d-na Elena Pupăzan – Director - Direcţia Venituri, Taxe şi impozite

-

dl. Curcă Gabi – şef Birou –Venituri, Taxe şi Impozite;

-

functionari publici

-

reprezentanţi mass-media.

Luând în considerare faptul că toate şedinţele de dezbatere publică sunt anunţate în
mijoacele de mass-media şi pe pagina web a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, este
remarcată lipsa de interes a cetăţenilor care ar trebui să fie direct interesaţi de aceste
Proiecte de hotărâri.
D-na Elena Pupăzan – Director - Direcţia Venituri, Taxe şi impozite, face pentru
început o succintă trecere în revistă a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
956/19.08.2009, privind nivelul valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, pentru anul 2012, amintindu-se totodată faptul că, în fiecare
an, nivelul taxelor şi impozitele locale se modifică în funcţie de coeficientul de inflaţie.
Sunt evidenţiate toate actele normative(legi şi HCL) prin care sunt instituite
impozitele şi taxele locale pe o perioadă de 5 ani, anteriori anului fiscal curent,
precum şi procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la art. 283 din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal (Cap. X din anexa nr.1).

Având ca necesitate creşterea veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2012,
în scopul finanţării cheltuielilor publice locale şi luând în considerare analiza
serviciului de specialitate, se stabilesc noile taxe locale.
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Dl. Gabriel Curcă - şef Serviciu Venituri-Impozite şi taxe prezintă noile taxe şi modul
de calculare a plăţii acestora:
- Taxa pentru parcarea pe drumurile publice a autovehiculelor proprietatea
persoanelor fizice sau juridice: se vor aplica pentru oricare dintre autovehiculele
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, aflate în evidenţa Serviciului VenituriImpozite şi taxe, cu excepţia tractoarelor, motoarelor, motocicletelor, scuterelor,
mopedelor şi a autovehiculelor autorizate să efectueze transport în regim de taxi, cu
termen de plată până la data de 31.03.2012;
- Taxa pentru depozitarea de materiale pe drumul public: taxa se aplică pentru
fiecare zi ce urmează a fi folosită pentru depozitarea materialelor pe domeniul public,
termenul de plată se percepe anticipat obţinerii avizului pentru depozitarea de
materiale pe domeniul public;
- Taxa pentru utilizarea spaţiului destinat oficierii de căsătorii: taxa se aplică
pentru utilizarea spaţiului destinat oficierii de căsătorii, plata este anticipată, odată cu
declararea căsătoriei;
- Taxa xerox se aplică pentru efectuarea serviciului de fotocopiere a documentelor şi
este percepută la momentul efectuării serviciului de fotocopiere;
- Taxa anuală pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor, utilaje şi mijloace
de transport, care folosesc infrastructura locală şi pentru care, în baza HCL nr.
69/29.08.2003, s-a eliberat „Certificat de înregistrare” de către compartimentul de
specialitate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ: taxa se aplică numai pentru
echipamente, utilaje şi mijloace de transport care folosesc infrastructura publică
locală şi pentru care s-a eliberat „Certificatul de înregistrare”;
- Taxa pentru închiriere sală Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ: taxa se
aplică pentru fiecare oră de închiriere a sălii şi termenul de plată este anticipat
solicitării închirierii;
- Taxa pentru eliberarea de copii după documente aflate în arhiva Primăriei:
taxa se aplică

pentru eliberarea de copii după documentele aflate în arhiva

Primăriei, taxa se plăteşte anticipat solicitării;
- Taxa pentru eliberare de copii „conform cu originalul” după documente aflate
în arhiva Primăriei - taxa se aplică pentru eliberarea de copii după documentele
aflate în arhiva Primăriei şi care poartă ştampila „conform cu originalul”;
- Taxa pentru închiriere Sala de Sport Polivalentă „Ştefan cel Mare”: taxa se
aplică în lei/oră, pentru închirierea sălii în vederea desfăşurării de activităţi sportive 2

fotbal, handbal, volei sau baschet - 130 lei/oră, tenis - 45 lei/oră, termenul de plată
este anticipat închirierii.
Facilităţi fiscale pentru contribuabilii - persoane fizice:
- scutire la impozitul pe cladiri si a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru
titularii de rol(sot- sotie) care realizeaza venituri lunare de pana la 500 lei , inclusiv,
ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social;
- reducerea cu 50% a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru titularii de
rol(sot-sotie) care realizeaz[ venituri lunare cuprinse intre 500 lei si salariul minim
brut pe tara pentru anul 2012 stabilit prin hotarare de guvern.
Procedura de acordare pentru contribuabilii - persoane fizice: vor depune o cerere la
registratura institutiei prin care se solicita scutirea sau reducerea de impozite la care
anexeaza si urmatoarele acte:
- copii dupa actele de identitate din care rezulta adresa de domiciliu
Adeverinte de salariu/cupoane de pensie/ declaratie pe propria raspundere din care
sa rezulte veniturile lunare
- certificat de atestare fiscala/adeverinta de venit eliberate de Administratia Finantelor
Publice din care sa rezulte urmatoarele:
- nu este asociat sau actionar la o societate comerciala;
- nu obtine venituri din activitati economice autorizate, inchirieri sau alte asemenea
- nu figureaza cu mijloc de transport(autoturisme, microbuze, autoutilitare,
autovehicule transport marfa, tractoare) in baza de date a Serviciului Venituri
Impozite si Taxe
- scutirea sau reducerea, dupa caz, se acorda incepand cu luna depunerii cererii,
proportional cu perioada din an ramasa.
Intocmit,
Inspector, Maria-Liliana Lupes
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