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MINUTĂ  

DEZBATERE PUBLICĂ  

24.11.2014, ora 16,00 

 
Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, la 
data de 24.11.2014, ora 16,00. 

În temeiul art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia 
publică, a fost supus dezbaterii publice următorul proiect hotărâre: Proiect de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 

Anunţul dezbaterii publice, pentru PH privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2015, a respectat termenul prevăzut de Legea nr.52/2003 şi a fost adus la cunoştinţa 
publicului din data de 20.10.2014, prin: 

- postare pe site-ul primăriei 

- afişarea la sediul primăriei 

- transmis către mass-media locală şi intermedia CTV 

- pus la dispoziţia cetăţenilor pentru studiere la biroul nr.5 şi nr.9 din cadrul primăriei 

La dezbatere au fost prezente 21 persoane: viceprimar, 1 consilier local, 6 - reprezentanţi 
mass-media, 2 – agenţi economici, 2 - reprezentanţi ai societăţii civile, 4 - cetăţeni 
pensionari, 5 - funcţionari publici 

Dl. Viceprimar - Traian Humulescu – deschide  şedinţa şi remarcă numărul extrem de mic al 
participanţilor la dezbaterea publică. 

D-na Mihaela Rotaru Popa – Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii publice – prezintă procedura 
de organizare a dezbaterii publice. La acest Proiect de hotărâre nu s-a primit nici o 
recomandare în scris de la cetăţeni sau agenţi economici. 

D-na Elena Pupăzan – Director - Direcţia Venituri, Taxe şi impozit,  prezintă: 

- nivelul valorilor impozabile şi alte taxe asimilate acestora pentru anul 2015 

- facilităţile fiscale care  vor fi acordate în anul 2015 

În anul 2015, se vor majora cu 4% următoarele categorii de impozite: impozitul pe clădiri şi 
teren la persoane fizice şi impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi 
persoane juridice. 

D-na Elena Pupăzan – Director - Direcţia Venituri, Taxe şi impozit, prezintă câteva exemple 
de aplicare a valorii impozitului în anul 2015: 

- un apartament cu 3 camere, cu o suprafaţă de 65 mp, în anul 2014 - impozitul era de 144 
lei, în anul 2015 acesta se va majora cu 6 lei 
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- în  zona A, impozitul pe teren intravilan la o curte de 100 mp, majorarea va fi de 3 lei, 
respectiv  valoarea impozitului va ajunge la 70 lei 

- în zona D, impozitul pe teren intravilan la o suprafaţă de 100 mp va fi de 14 lei, cu o 
majorare de 1 leu 

- impozitul pe terenul intravilan arabil, în suprafaţă de 1000 mp, nu se va majora 
- impozitul pe teren extravilan arabil zona A, cu o suprafaţă de 1 ha, majorarea va fi de 5 

lei, cu un impozit de 123 lei 
- impozitul  pe fânaţ/păşune cu suprafaţa de 1 ha în zona A, majorarea va fi de 3 lei, cu un 

impozit de 69 lei 
- majorarea impozitului la autoturisme se va face în funcţie de capacitatea cilindrică, 

astfel:  
 autoturism 1600 cmc, impozitul va fi de 67 lei, cu majorare de 3 lei 
 autoturism 1800 cmc – impozitul va creşte de la 171 lei la 178 lei 
 autoturism 2400 cmc - impozitul va creşte de la 2.072 lei la 2.155 lei 
 auto 3200 cmc – impozitul va creşte de la 4.784 lei la 4.975 lei 

- impozitul pe clădiri la persoane juridice, pentru clădiri reevaluate, se va aplica cota de 
1% la valoarea de inventar; pentru clădirile neevaluate în ultimii 3 ani, se va aplica o 
cotă de 10% la valoarea de inventar; pentru clădirile neevaluate în ultimii 5 ani se va 
aplica cota 30% la valoarea de inventar. 

Majorările de taxe şi impozite vor suplimenta bugetul local estimat, pentru anul 2015, cu 
suma de 142.458,52 lei. 

Întrebări adresate de participanţi la dezbatere: 

- D-na Virginia Luca – lider al Sindicatului Pensionarilor „Solidaritatea” 
- Există facilităţi pentru pensionarii aflaţi în dificultate? 
- D-na Angelica Măgirescu – agent economic 
- Există facilităţi pentru familii monoparentale? 
- Dl. Ioan Marinică – reprezentat ProDemocraţia Club Tîrgu Neamţ 
- Există facilităţi la construirea de imobile? 
- Există facilităţi pentru firme? 
 

Dna Director Pupăzan Elena prezintă Facilităţile fiscale acordate în anul 2015: 

- contribuabilii care achită impozitul pe întregul an, până la data de 31.03.2015, vor 
beneficia de o bonificaţie de 10% 

- vor primi scutiri la plata impozitului pe clădiri şi teren titularii de rol(soţ/soţie) care 
realizează venituri lunare de până la 500 lei inclusiv sau venituri care provin din 
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social 

- vor primi reduceri de 50% la plata impozitului pe clădiri şi teren, la adresa de domiciliu,  
titularii de rol(soţ/soţie) care realizează venituri lunare între 500 lei şi salariul minim 
brut pe ţară în anul 2015 stabilit prin hotărâre de guvern 
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- se vor acorda scutiri la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 7 ani, cu 
începere de la 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare,  la 
persoanele fizice, proprietari de apartamente în blocuri de locuinţe care au executat 
lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza unui proces 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 sau, după caz, în raportul de audit energetic, aşa cum este prevăzut în OUG 
nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobată 
cu modificări şi completări de Legea nr.158/2011. 

- se vor acorda scutiri la plata impozitului pe clădiri pentru 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 ai 
apartamentelor de blocuri de locuinţe care execută lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor 

          
            Întocmit, 
        insp. Maria Liliana Lupeş 
            


