MUNICIPIUL ALEXANDRIA

PROCES VERBAL
Incheiata azi,data de 07.04.2022

In data de 07.04.2022, s-a desfasurat in Sala de sedinte a Centrului Multifunctional pentru tineret
Alexadria, dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind aprobarea unor impozite şi taxe
locale pentru anul fiscal 2023.
La dezbaterea publica, conform legii, participa initiatorii proiectului de hotarare, personalul
de specialitate implicat in aceasta activitate de initiere a proiectului de hotarare. Nu au fost prezenti
in sala reprezentanti ai mass-media.
In sala au fost prezente noua persoane din cadrul directiilor din Primaria Alexandria
si patrusprezece cetateni.
S-a facut prezentarea proiectului de hotarare, personalului din sala.
S-a comunicat ca exista mape cu Proiectul de Hotarare, iar cine doreste, poate sa le consulte.
Doamna Ureche Claudia a facut o prezentare a proiectului de hotarare, expunere ce este
anexata la prezenta.
A facut o prezentare a legislatiei in vigoare si totodata a adus la cunostinta persoanelor
prezente in sala, toate demersurile facute pentru a respecta prevederile legislatiei in vigoare privind
promovarea unei hotarari de consiliu local cu caracter de act normativ, astfel:
- incepand cu data de 04.03.2022, in Centrul de informatii pentru cetateni aflat in incinta
Primariei Alexandria a fost afisat Proiectul de Hotarare ;
- a fost afisat Anuntul si Proiectul de Hotarare pe site-ul propriu al Primariei Municipiului
Alexandria;
- a fost publicat “Anuntul privind afisarea proiectului de Hotarare de consiliul local in
ziarul Teleormanul”;
- pana la data de 04.04.2022, la registratura Primariei Municipiului Alexandria, nu au fost
depuse in scris recomandari, sugestii si opinii privind Proiectul de Hotarare, la
registratura proprie a Directiei Impozite si Taxe Locale sau la persoana responsabila cu
transparenta decizionala, respectiv d-nul Plosceanu Cristian, dar nici pe adresa de e-mail
a Primariei Municipiului Alexandria (primalex@alexandria.ro) sau la adresa web a
Primariei Municipiului Alexandria (www.alexandria.ro);
- a fost afisata procedura privind modalitatea de inscriere, de luare a cuvantului si de
colectare a recomandarilor in cadrul dezbaterii publice in Centrul de informatii pentru
Cetateni;
- nu au fost inregistrate cereri privind transmiterea de copii de pe proiectul de hotarare;
- s-a comunicat persoanelor din sala ca nu s-au inregistrat cereri privind efectuarea de
modificari a proiectului de Hotarare, din partea cetatenilor la registratura primariei, la
registratura proprie, la reprezentantul cu transparenta decizionala sau in format
electronic, asa cum s-a mentionat mai sus.
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Doamna Caldararu Elena, aduce la cunostinta celor prezenti in sala ca, taxele si impozitele
indexate se aproba prin hotarare a Consiliului Local si se aplica in anul fiscal urmator, conform
prevederilor legale.
Conform datelor publicate, atat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, cat si pe site-ul
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrative, rata inflatiei pentru anul 2021 a fost de
5,1 % .
Prin urmare, intrucat rata inflatiei pentru anul 2021 are o valoare pozitiva se impune indexarea
pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5,1% , a impozitelor și taxelor locale, care constau intr-o anumita
suma in lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, prevăzute la Titlul IX din Legea
nr.227/2015. Sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliul local.
Dacă hotărârea consiliului local nu este adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea
exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin
aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al
primarului, nivelurile maxime prevăzute de Codul Fiscal.
Totodata, aduce la cunostinta celor prezenti ca autoritatea deliberativă a administraţiei publice
locale, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale, respective poate majora impozitele si
taxele locale. Dar nu s-a procedat la majorare, iar impozitele si taxele au fost determinate pornind de la
nivelurile minime prevazute de Codul Fiscal. Acest fapt este in avantajul contribuabililor.
Domnul Cioaba Petre solicita informatii suplimentare cu privire la indexarea impozitelor in anul
2023 si la beneficiile generate de faptul ca impozitele nu sunt majorate.
Doamna Caldararu Elena a facut o prezentare a modului in care sunt stabilite impozitele si taxele
locale.
S-a inscris la cuvant doamna Bunea Iona care intreaba daca exista posibilitatea de a esalona
impozitele, taxele si alte venituri.
Doamna Ureche Claudia, aduce la cunostinta cetatenilor din sala, ca la cererea temeinic justificată a
contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante următoarele înlesniri la
plată: eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor bugetare, scutiri sau
reduceri de majorări de întârziere. Aduce la cunostinta ca exista si o hotarare de consiliu local de anulare
a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate
bugetului local de către contribuabilii persoane fizice si juridice, cu conditia ca toate obligaţiile bugetare
principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, sa fie stinse, până la data depunerii cererii de anulare
a accesoriilor inclusiv.
Toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local, cu termene de
plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, trebuie sa fie stinse.
Doamna Bunea Iona a solicitat informatii cu privire la taxa speciala de salubrizare pentru
persoanele fizice, daca se poate achita taxa de salubrizare daca o persoana figureaza si cu debite neachitate
la alte taxe.
Doamna Caldararu Elena a facut o prezentare pe scurt a taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele fizice, respectiv ca aceasta se datoreaza pentru persoane fizice din municipiul Alexandria asa
cum este prevazuta in Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru
persoane fizice.
Doamna Ureche Claudia, aduce la cunostinta cetatenilor din sala, ca un contribuabil poate sa
plateasca taxa de salubrizare, daca doreste.
Doamna Marin Mihaela intreaba daca exista posibilitatea de a plati impozitele si taxele fara sa se
prezinte la sediul institutiei noastre.
I s-a adus la cunostinta ca ne deplasam la persoanele care doresc acest lucru, daca suntem solicitati.
Domnul Popovici Victor solicita informatii despre chiriile pentru terenurile inchiriate pentru
parcari.
Doamna Caldararu Elena a facut o prezentare pe scurt a modului in care se realizeaza inchirierea
terenurilor cu destinatie de parcare.
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Domnul Boja Alexandru aduce la cunostinta ca in zona H1-1504 este un flux de masini, care nu
apartine cetatenilor din zona.
Doamna Ureche Claudia aduce la cunostinta ca se fac eforturi pentru a rezolva problema locurilor
de parcare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, s-a propus incheierea dezbaterii publice,
propunere ce a fost votata de toti cei prezenti.
Anexam la prezenta lista cu persoanele prezente la dezbaterea publica.

Intocmit,
Sef Serviciu C.I.P.F.,
Ciobanu Ramona Elena
Director D.I.T.L.,
Ureche Claudia
Sef Serviciu C.I.P.J.,
Caldararu Elena

Responsabil cu transparenta decizionala ,
Cristian Plosceanu
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