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Minuta Dezbaterii  Publice   
Proiect de Hotarare privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009 
 

Joi 8 mai 2008, în Sala de consiliu, a avut loc la Prim�ria ora�ului Tîrgu 
Neam� dezbaterea publica  a Proiectul de Hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009. 

La  întâlnire au participat: dl. Primar Decebal Arnautu, Secretarul ora�ului 
- jr. Laura Elena Maftei, Serviciul Taxe si Impozite – sef serviciu - d-na ec. 
Elena Pupazan si dl. Gabriel Pupazan, d-na Rotaru Mihaela – sef Serviciu PR, 
dl Sorin Durbaca – sef Birou Investitii, d-na Dorneanu Margareta – sef Birou 
Cadastru – Registrul agricol, d-ra Cojocaru Niculina – de la Compartiment 
Protectia mediului, d-na Coca Dascalu - Compartiment Audit, consilierii locali 
– Apostol Natalia, Nistor Adrian, Pupazan Gheorghe,  cet��eni, reprezentanti 
mass media. 

Dl. Primar deschide dezbaterea publica prezentand materialul cu privire la 
taxele si impozitele locale pentru anul 2009. 

Da citire, in continuare, adresei primite de la Directia Judeteana de 
Statistica Neamt prin care sunt transmise indicele de referinta si indicele de 
inflatie. 

Interventia d-lui consilier Nistor: 
- au intervenit modificari la delimitarea zonala, aprobata prin HCL 

34/30.04.2004 
- s-au efectuat lucrari la infrastructura in oras 
- strada T. Vladimirescu are canalizare, insa nu este asfaltata 
- nu se poate percepe acelasi impozit pe o strada care este 

pietruita, fata de o strada asfaltata 
Interventia d-nei consilier Apostol Natalia: 

- sustine extinderea zonei A  
- sunt strazi la periferie care n-au fost reparate(ex: cartierul Bariera) 
- canalizarea, in aceste zone, este deficitara 
- trotuarele sunt foarte uzate, impracticabile 
- sustine ideea d-lui consilier Nistor 
- ar fi fost bine ca strazile sa fie prezentate pe zone 

Interventia d-nei Secretar: 
- saptamana viitoare se va scoate la licitatie reactualizare PUG, 

implicit o reactualizare a zonelor din oras 
Interventia d-lui Curca – sef Birou Taxe si impozite: 

- cateva explicati in legatura zonele si strazile din oras 
Interventia d-lui Primar: 

- in comisia economica din cadrul Consiliului local, s-a dorit ca la 
HCL 34/2004 sa fie facute cateva amendamente 

- orasul Tirgu Neamt detine valoarea cea mai mica a impozitelor, 
prin comparatie cu celelalte orase mici si mijlocii 

- PUG-ul explica clar in ce conditii evolueaza orasul 
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- prin programele europene si guvernamentale trebuie atrasi banii 
pentru aceste investitii in infrastructura locala 

Interventia d-lui consilier Nistor:  
- considera ca delimitarea zonelor se face dupa atributii electorale, 

nu dupa ceea ce exista, in fapt, pe teren 
- schimbarile in PUG sau facut de la an la an 
- se doreste schimbarea gradului si nivelului zonei 
- sa se stabileasca criterii si punctaje pentru incadrarea in aceste 

zone 
Interventia d-lui Primar: 

- au fost discutii legate de delimitarea zonelor din oras si in anii 
precedenti 

- sa se aduca amendamente la HCL 
- sa se vina cu amendamente la noul PH 
- sa se faca zonarea dupa data de 1.06.2008 

Interventia d-lui consilier Nistor: 
- zonarea sa se faca pana la finele anului 2009 

Interventia d-lui Marian Dinu locuitor al orasului: 
- considera o anomalie impozitul majorat pentru apartamentele cu 

centrala termica 
- impozitele sunt majorate cu 80%, doar pentru ca are centrala 

termica 
- nu este de acord cu aceste majorari 

Interventia d-lui Primar: 
- in Codul fiscal este prevazut impozit majorat pentru apartamentele 

cu centrala termica 
Interventia d-lui Curca : 

- explica Ordonanta Guvernului 36/2002 
Interventia d-lui Marian Dinu: 

- cei care locuiesc pe strada Stefan cel Mare, ar trebui sa plateasca 
mai putin impozit, datorita poluarii fonice 

- Politia comunitara ar trebui sa intervina asupra celor care arunca 
gunoiul aiurea sau cei care parcheaza aiurea 

Interventia d-lui Primar: 
- centrul orasului nu poate fi inchis deoarece este traversat de un 

drum national 
 

 


