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MINUTA DEZBATERII PUBLICE  

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 

2010 
 
Joi, 5.11.2009, ora 17,00, în incinta Casei Culturii „Ion Creangă”, a avut loc 

Dezbaterea publică cu tema – Proiect de Hotărâre privind Stabilirea Impozitelor şi 

Taxelor locale pentru anul 2010. 

Au fost prezenţi la această  şedinţă publică: 

- dl. Primar – Decebal Arnăutu; 

- dl. Director administrativ – Vasile Luculescu; 

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

- dl. Aconstantinesei Cristi – Compartiment Informatică, din cadrul Serviciului – 

Informare şi Relaţii publice, Sport, Turism; 

- Lupes Marina - Compartiment Mass – media, din cadrul Serviciului – Informare şi 

Relaţii publice, Sport, Turism; 

- consilieri locali: dl. Ioan Cojocaru şi dl. dr. Axinia Tudor; 

- cetăţeni ai oraşului Tîrgu Neamţ 

- reprezentanţi mass-media. 
 

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

Guvernului nr.956/19.08.2009, publicată în Monitorul Oficial nr.633/24.09.2009, 

privind nivelurile pentru valorile de impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi  amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.  
 

În continuare sunt evidenţiate câteva articole din Legea nr.571/2003 – privind Codul 

Fiscal, pentru face o imagine mai clară asupra mecanismului de calculare a 

impozitelor şi taxelor. 

Art.292 – Indexarea impozitelor şi taxelor locale  

Art. 288 – Hotărârile Consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale 

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti şi Consiliile judeţene 

adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în 

termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. 
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Art. 287 – Majorarea impozitelor şi taxelor locale de Consiliile locale sau Consiliile 

judeţene 

Nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat 
anual cu până la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General  al Municipiul 

Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art.263 alin. (4) şi (5) şi la art. 

295 alin. (11) lit.b) şi d). 
 

Avand în vedere prevederile HG nr.956/19.08.2009 şi ţinând cont de Normele de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, va fi supus spre aprobare, Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ,  

Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. 
 

În Proiectul de Hotărâre sunt prevăzute nivele, ale taxelor şi impozitelor locale, 

pentru anul 2010, după cum urmează: 

a. în cazul impozitelor şi taxei pe clădiri, majorarea este de 0%; 

b. în cazul impozitelor şi taxei pe teren, majorarea este de 0%; 

c. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport este de 0%; 

d. în cazul taxelor pentru eliberarea: 

- certificatului de urbanism, majorarea este de 20% 

- autorizaţiei de construire, majorarea este de 14,28% 

- autorizaţiei de desfiinţare, majorarea este 0% 

- autorizaţiei de foraje şi excavări, majorarea este de 14,28% 

- autorizaţiei  privind lucrările de racorduri şi branşamente, majorarea este de 

18,18% 

- avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, majorarea este de 

15,38% 

- certificatului de nomenclatură stradală, majorarea este 12,50% 

- autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, majorarea este 

de 18,84% 

- autorizaţiei sanitare de funcţionare, majorarea este de 17,64% 

- de copii heliografice, majorarea este de 17,85% 

- certificatului de producator si pentru viza trimestrială a acestuia, majorarea este 

de 18,84% 
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- eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, majorarea este de 0% 

- în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, majorarea 

este de 0% 

- în cazul impozitului pe spectacole, majorarea este de 0% 

- în cazul taxei hoteliere, majorarea este de 0% 

- în cazul altor taxe locale, majorarea este de 20%. 

Pentru a vedea mai exact nivelul creşterii valorii impozitului pe anii, dl. Primar 

demonstrează prin câteva exemple: 

Zona/An 2006 2010 Creştere 

A 4.681 5.640 20% 

B 3.180 3.832 20% 

C 1.511 1.821 20% 

D 880 1.060 20% 
 

- la un apartament de 65 mp(3 camere), valoarea impozitului pentru anul 2007 – va 

a fost 115 lei, în anul 2008 - valoarea impozitului a fost – 115 lei, în anul 2009 – 

valoarea impozitului a fost de – 124 lei, în anul 2010 – valoarea impozitului va fi – 

139 lei. Prin comparaţie, creşterea, dintre valoarea impozitului de la nivelul anului 

2007 şi valoarea impozitului la nivelul anului 2010, este de 20%. 

- la un apartament de 42 mp(2 camere), valoarea impozitului pentru anul 2007 – va 

a fost 72 lei, în anul 2008 - valoarea impozitului a fost – 72 lei, în anul 2009 – 

valoarea impozitului a fost de – 77 lei, în anul 2010 – valoarea impozitului va fi – 

86 lei. Prin comparaţie, creşterea, dintre valoarea impozitului de la nivelul anului 

2007 şi valoarea impozitului la nivelul anului 2010, este de 19%. 

În cazul persoanelor juridice, cu începere din anul 2007, cota pentru impozitul pe 

clădirile reevaluate, va creşte până în anul 2010, cu 1%, iar pentru cladirile 

nereevaluate, cota va creşte cu 6%, până în anul 2010. Doar pentru anul 2007, cota 

de impozitare, la clădirile nereevaluate, a fost de 10%. 

În finalul şedinţei de dezbatere publică a Proiectului de Hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, au fost puse câteva întrebări, din 

partea celor care au participat, întrebări referitoare la facilităţile pe care Primăria 

oraşului Tîrgu Neamţ le oferă cetăţenilor şi pensionarilor. 

Intocmit, Insp. Lupes Maria-Liliana 


