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MINUTA  
 

Dezbatere publică  -  20.11.2013, ora 14,00 
 
 În temeiul art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia 
publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următoarele două  
proiecte: 
- Proiecte de hotărâre privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor locale pentru anul 2014 
- Proiecte de hotărâre privind stabilirea taxelor  de concesiune şi închiriere pentru anul 

2014 
 
 Procedura de participare a cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite la procesul de 
elaborare a actelor normative 
 Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
 Au fost respectate termenele prevăzute de Legea nr.52/2003, respectiv: 
- anunţul referitor la elaborarea proiectelor de acte normative a fost adus la cunoştinţa 

publicului în data de 23.10.2013 prin: 
 - postare pe site-ul primăriei 
 - afişarea la sediul primăriei 
 - transmis către mass-media locala 
 - pus la dispoziţia cetăţenilor pentru studiere la biroul nr.5 din cadrul primăriei 
 
 Propunerile si amendamentele persoanelor interesate s-au primit în termen de 20 de 
zile de la publicarea evenimentului, în perioada 23.10.2013 – 11.11.2013. 
 S-au primit amendamente/propuneri de la un număr de patru cetăţeni: dl. Irimia 
Stelian, dl. Melinte Gheorghe, dl. Bumbea Eugen, d-na Băciţa Ana Maria. 
 
Participarea la întâlnirea publică:Au fost respectate dispoziţiile prevăzute de art.7 Legea 
nr.52/2003, respectiv: 
- anunţul afişat la sediul instituţiei 
- a fost postat pe site-ul propriu 
- a fost transmis către mass-media cu şapte zile de dezbaterea din data de 23.11.2013 
- s-au transmis invitaţii ONG-uri locale(17) 
- s-a trimis invitaţie cetăţenilor care au prezentat propuneri cu valoare de recomandare 
- au fost distribuiţi 300 de fluturaşi în oraş 
   
La dezbatere au fost prezente 23 persoane: 4 - consilieri locali, 1 - operator economic, 5 - 
reprezentanţi mass-media, 3 - cetăţeni, 1 - reprezentant al societăţii civile, 7 -  funcţionar i 
publici, 2 – reprezentanţi ai autorităţilor locale 
 
Recomandările, celor 4 cetăţeni, depuse la Biroul 5 – Serviciul Comunicare şi Relaţii publice, 
vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor locali, în cadrul comisiilor de specialitate, unde vor fi 
analizate. Cei 4 cetăţeni vor primi răspunsul la recomandările iniţiate, în scris prin poştă, 
după decizia luată de consilierii locali. 
 
O primă concluzie: 
- lipsa de interes a cetăţenilor  de a participa la dezbateri publice pentru acte normative de 

importanţă locală 
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- taxele şi impozitele locale nu vor creşte determinant – prin comparaţie cu datoriile 
oraşului 

- rata inflaţiei este  de 3% - cu 3% vor creşte taxele şi impozitele locale 
 
Elena Pupăzan  – Director, Direcţie Venituri, Taxe şi impozite, din cadrul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, face o trecere în revistă a prevederilor H.G. nr. 956/19.08.2009, 
privind nivelul valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
pentru anul 2014, amintindu-se totodată faptul că, în fiecare an, nivelul taxelor şi al 
impozitelor locale se modifică în funcţie de coeficientul de inflaţie. 
 
Având în vedere necesitatea creşterii veniturilor  proprii la bugetul local pentru anul 2014, în 
scopul finanţării cheltuielilor publice şi luând în considerare analiza serviciului de 
specialitate, se stabilesc noile taxe locale. 
 
Categoriile de impozite care se majorează cu 3% - coeficientul de inflaţie: 
- impozit pe clădiri persoane fizice 
- impozit pe teren persoane fizice şi juridice 
- impozit mijloace de transport persoane fizice şi juridice 
 
Impozitul se va aplica astfel: 
- impozit clădiri persoane fizice 
- impozit teren intravilan curte şi arabil 
- impozit teren extravilan arabil, fânaţ/păşune 
- impozit autoturisme – pentru diverse capacităţi cilindrice 
 
Impozitul pe clădiri la persoane juridice pentru: 
- clădiri reevaluate – cota 1% aplicată la valoarea de inventar 
- clădiri nereevaluate în ultimii 3 ani – 10% aplicată valoarea de inventar 
- clădiri nereevaluate în ultimii 5 ani – 30% aplicată la valoarea de inventar 
 
Gabriel Curcă – Şef Serviciu Venituri, Impozite şi Taxe prezintă categoriile de taxe care se 
vor majora cu până la 20% - taxe prevăzute la Cap. V – Taxe pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor: 
- taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism  +1 şi + 2 lei 
- taxa pentru eliberarea unei autorizaţiei de foraje sau excavări  + 1 leu 
- taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi televiziune 
prin cablu +2 lei 

- taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean +3 lei 

- taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă + 1 leu 
- taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor 

activităţi economice + 16 lei 
- taxa pentru viza anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor  

activităţi economice + 8 lei  
- taxa pentru eliberarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică + 100 lei şi + 1000 lei 
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- taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare + 4 lei 
- taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale + 6 lei 
- taxa pentru eliberarea certificatului de producător + 16 lei 
 
Facilităţi fiscale pentru contribuabilii - persoane fizice: 
- bonificaţie de 10% pentru contribuabilii care achită integral impozitul datorat pentru 

întregul an, anticipat până la data de 31.03.2014 
- scutire la impozitul pe  clădiri si a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru 

titularii de rol(soţ-soţie) care realizează venituri lunare de pana la 500 lei , inclusiv, ori 
constau in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

- reducerea cu 50% a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru titularii de rol(soţ-
soţie) care realizează venituri lunare cuprinse intre 500 lei si salariul minim brut pe tara 
pentru anul 2012 stabilit prin hotărâre de guvern. 

- Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data 
de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru persoane 
fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuinţe, care au executat lucrări de 
intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de 
intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în OUG 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată 
cu modificări şi completări de Legea nr.158/2011  

- Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere 
de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor, pentru persoanele fizice, proprietari de apartamente din blocurile 
de locuinţe care execută lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011 privind măsurile de 
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. 

 
Dl. Rusu – Şef Serviciu UAT 
- expune succint temeiul legal care a stat la fundamentarea proiectului de hotărâre taxa de 

concesiune şi închiriere la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2014 
- amendamentele primite de la cetăţeni vor fi discutate în comisiile din cadrul Consiliului 

local 
- în ceea ce priveşte problema garajelor, acestea vor demolate în limita fondurilor existente 
- va exista pentru anul 2014 o taxă pentru cei care depozitează materiale pe domeniul 

public 
 
Au luat cuvântul şi şi-au exprimat puncte de vedere în cadrul dezbaterii publice: 
Vasilică HARPA – Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Traian HUMULESCU – Viceprimarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Mihaela ROTARU POPA – Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii publice 
Elena PUPĂZAN – Director – Direcţia Venituri, Taxe şi impozite locale 
Gabriel CURCĂ – Şef Birou - Direcţia Venituri, Taxe şi impozite locale 
Ioan RUSU – Arhitect Şef al oraşului 
Marian MIHAELA, Vasile DRON, Viorel MARIAN – consilieri locali 
Stelian IRIMIA – cetăţean al oraşului Tîrgu Neamţ 
Virginia LUCA – Asociaţia SOLIDARITATEA 
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Întrebări din partea celor prezenţi: 
Dl. Irimia Stelian supune atenţiei următoarele probleme: 
- taxa de 7 lei -  pentru intrarea maşinilor în curtea Spitalului orăşenes; 
- taxa pentru divorţ; 
- taxa xerox – nu se eliberează bon fiscal, valoarea taxei de 0,60 lei este mult prea mare 

prin comparaţie cu alte servicii de fotocopiere oferite de firmele din oraş; 
- de ce  a fost desfiinţat Notariatul de stat, acum notarii îşi permit taxe mult prea mari; 
- din cele 60 de solicitări adresate primăriei – respectiv diverselor servicii, răspunsurile 

primite sunt nesatisfăcătoare; 
- compartimentul juridic din cadrul primăriei, nu-şi face datoria, când soluţiile instanţelor  

sunt favorabile primăriei, sunt aplicate imediat, nu în aceeaşi măsură şi atunci când 
pierde primăria; 

- în litigiile cu primăria a pierdut „cu fruntea sus”; 
- solicită să se facă ordine în ceea ce priveşte Compania Judeţeană APASERV Neamţ, 

Primăria şi Consiliul local – nu are nici o  autoritate în faţa acestei companii; 
- solicită comisiei economice din cadrul Consiliului local, să respingă Proiectul de 

hotărâre privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2014; 
- „povara fiscală” pe care o suportă cetăţenii oraşului este mare, cetăţeanul nu este apărat 

de nimeni,  cetăţeanul este obligat  să plătească servicii neconforme; 
- solicită revenirea taxelor la nivelul anului 2008, domnia sa - ca cetăţean al oraşului,  

conştiincios îşi plăteşte taxele în fiecare an, în schimb statul nu-si face datoria faţă de 
cetăţean; 

- solicită să i se comunice unde are Primăria datorii pentru a vira direct banii spre aceste 
datorii; 

- solicită să fie trimise, cetăţenilor oraşului,  decizii de impunere care să specifice care este 
valoarea datoriei/ locuitor; 

- de ce să trebuie cetăţeanul să plătească penalităţi când anul fiscal ţine de la 1 ianuarie – 
31 decembrie? 

- serviciile publice oferite cetăţenilor, sunt neconforme, nu corespund normelor în vigoare; 
- datoriile primăriei există, însă nu există nici un dosar penal, nimeni nu este arestat; 
- aduce la cunoştinţa celor prezenţi faptul că asociaţiile de proprietari, în oraşul Tîrgu 

Neamţ, sunt constituite ilegal; 
- la nivelul primăriei nu sunt constituite pentru a ajuta cetăţeanul:  

 Consiliul Consultativ pentru protecţia cetăţenilor 
 Compartimentul pentru soluţionarea petiţiilor 
 Compartimentul pentru asociaţiile de proprietari – nu funcţionează 

   
Alte nemulţumiri: 
- cine ne garantează că apa este potabilă? 
- pentru factura electrică, furnizorul de energie electrică E-ON Moldova, de ce percepe 

taxă? 
- în Tîrgu Neamţ trotuarele au denivelări, când se finalizeză reparaţiile la trotuare? 
- în ceea ce priveşte PH privind taxa de concesiune şi închiriere la nivelul oraşului Tîrgu 

Neamţ, pentru anul 2014, de ce se refuză aplicarea diferenţei de redevenţă la chioşcurile 
de ziare? 

- Casa Culturii “Ion Creangă“ – Tîrgu Neamţ, de 2 ani nu produce absolut nimic? 
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-  PRIMLOCATO – societatea care a perceput 10 lei/apartament, pentru serviciile de 
facturare a apei, este în faliment, banii când vor fi recuperaţi de cetăţeni? 

- solicitarea adresată în scris, cu cele 27 de amendamente la Proiectul de hotărâre privind 
taxele şi impozitele locale pentru anul 2014, doreşte să-i fie transmis răspunsul în format 
scris, prin poştă; 

 
D-na Ramona Aanei – ziarist “Monitorul de Neamţ” 
- cât venit aduce la bugetul local cei 3% - măcar un sfert din creditul pe care îl avem de 

achitat? 
 
D-na Virginia Luca – preşedintele Asociaţiei SOLIDARITATEA, Tîrgu Neamţ 
- pensionarii cu venituri mici, care nu-şi pot achita taxele şi impozitele,vor fi sprijiniţi? 
 
Dl. Primar: 
- în fiecare lună se realizeză un sondaj pentru a cunoaşte punctul de vedere al locuitorilor  

oraşului nostru. Concluziile sunt pozitive, cetăţenii oraşului sunt mulţumiţi pentru ce s-a 
realizat într-un an de zile;  

- o parte din nemulţumirile d-lui Irimia Stelian, în proporţie de 80%, nu au legătură cu 
serviciile administraţiei locale; 

- taxa xerox – este un serviciu instituit în sprijinirea cetăţeanul, acesta îl poate folosi sau 
nu; 

- cele mai multe din taxele menţionate de dl. Irimia Stelian, nu sunt taxe aplicate de 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, cum ar fi: taxa pe divorţ, taxa pe poluare, taxa de la 
Spitalul orăşenesc, taxele notariale, etc. – pentru aceste taxe trebuie să se adreseze 
entităţilor emitente; 

- nemulţumirile în legătură cu legislaţia în vigoare, amendamentele la aceste legii,  să fie 
adresate Parlamentului României; 

- nu se poate interveni în politica CJ APASERV Neamţ; 
- în ceea ce priveşte diferenţa pentru redevenţa la chioşcurile de ziare, se are în vedere 

finalizarea contractelor actuale şi schimbarea nivelului pentru această taxă. 
 
 
 
 
          Întocmit, 
         insp. Marina Lupes 


