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MINUTA DEZBATERII PUBLICE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE  

PENTRU  ANUL 2011 

 
 
Joi, 20.05.2010, ora 12,00, în sala de sedinte din cadrul Primariei orasului Tirgu 

Neamt, a avut loc Dezbaterea publică cu tema – Proiect de Hotărâre privind 

Stabilirea Impozitelor şi Taxelor locale pentru anul 2011. 

Au fost prezenţi la această  şedinţă publică: 

- dl. Primar – Decebal Arnăutu; 

- dl. Director administrativ – Vasile Luculescu; 

- d-na Secretar – Laura Elena Maftei 

- d-na Elena Pupazan – sef Serviciu Venituri, Taxe si 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 Primariei oraşului 

Tîrgu Neamţ, dl. Primar remarcă lipsa cetăţenilor care ar trebui să fie direct 

interesaţi de aceste Proiecte de hotărâri. 
 

Pentru început, dl. Primar face o succintă trecere în revistă a prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.956/19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile de 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.  
 

Dl. Primar a mai subliniat faptul că nivelul taxelor şi impozitele locale, pentru 

anul 2011, se modifică în funcţie de coeficientul de inflaţie de 4,2 %, ceea ce 

înseamnă că diferenţa între anul 2010 şi 2011 va fi de 1 miliard de lei. 
 



 2

Sunt evidenţiate toate articolele din legi care fac o imagine clară asupra 

mecanismului de calculare a impozitelor şi taxelor locale: 
 

- Legea administraţiei publice locale - Nr.215/2001, republicată; 

- Legea finanţelor publice locale – Nr.273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr.571/2003 rpivind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr.956/19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 

aplicabile începand cu anul fiscal 2010; 

- Nomenclatorul stradal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului 

Tîrgu Neamţ nr.33/30.04.2004, precum şi Planul Urbanistic General aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr. 27/30.05.2000; 

 

Avand ca necesitate creşterea venituilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2011, în scopul finanţării cheltuielilor publice locale şi luând în considerare 

analiza serviciului de specialitate, se stabilesc următoarele impozite şi taxe 

locale redactate în Proiectul de Hotărâre cu privire la sabilirea taxelor şi 

impozitelor locale pentru anul 2011 şi anexele la acest PH. 
 

 

Intocmit,  

Insp. Maria-Liliana Lupes 


