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S-a desfasurat in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria o 

dezbatere publica prin care a fost adus la cunostinta cetatenilor din Municipiul 

Alexandria, Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017. 

La dezbaterea publica participa  initiatorii proiectului de hotarare, personalul 

de specialitate implicat in aceasta activitate de initiere a proiectului de hotarare si 

cetateni. 

In sala au fost prezenti 35 cetateni, precum si  9 persoane specializate din 

cadrul directiilor din Primaria Alexandria. 

Au fost impartite mape cu  Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, in sala. 

D-na Gafencu Haritina a facut  o propunere privind componenta  comisiei  

formata din d-nul Enache Florian si d-na Ureche Claudia - personal specializat din 

cadrul D.B.F.I.T., care se va ocupa de redactarea procesului verbal al sedintei, 

propunere ce a fost votata in unanimitate.  

Domnul Viceprimar Anghel Gica a facut o prezentare a proiectului de hotarare, 

expunere ce este anexata la prezenta. 

D-na Ureche Claudia a facut o prezentare a legislatiei in vigoare privind modul 

de stabilire a impozitelor si taxelor, expunere care este anexata la prezenta.  

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 08.11.2016, in Centrul de informatii pentru 

cetateni din incinta Primariei Municipiului Alexandria au fost afisate 

Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017, precum si anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 la 

proiectul de  hotarare; 

- a fost afisat proiectul de hotarare pe site-ul propriu al Primariei 

Municipiului Alexandria ; 

- a fost publicat „Anuntul privind afisarea proiectului de hotarire de 

consiliu local  prin care se stabilesc impozitele si taxele in anul fiscal 

2017”  pe postul local de televiziune Alexandria TV; 



- a fost publicat „Anuntul privind afisarea proiectului de hotarire de 

consiliu local  prin care se stabilesc impozitele si taxele in anul fiscal 

2017”  in ziarul Gazeta de Teleorman; 

- pana la data de 10.11.2016, la registratura Primariei Municipiului 

Alexandria nu au fost depuse in scris recomandari, sugestii si opinii 

privind proiectul de hotarare la registratura primariei, la registratura 

proprie a Directiei Buget, Finante, Impozite si Taxe sau la persoana 

responsabila cu transparenta decizionala, d-nul Plosceanu Cristian; 

- a fost afisata procedura nr. 122766/08.11.2016 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 unor copii de pe 

proiectul de hotarare. 

S-a prezentat persoanelor din sala procedura privind modalitatea de inscriere si  

de  luare  a cuvantului in cadrul dezbaterii publice, timpul alocat luarii cuvantului, 

modalitatea de colectare a recomandarilor ce pot fi facute de cetateni  si orice alte 

detalii de desfasurare a dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera 

exprimare al oricarui cetatean interesat, astfel: 

 - persoanele care doresc sa se inscrie la cuvant se pot inscrie pe lisata deschisa 

de domnul Rosu Tiberiu; 

 - persoanele care doresc sa faca recomandari se pot inscrie pe lisata deschisa 

de doamna Cotruta Viorica; 

 -pana la aceasta data nu s-au inregistrat cereri de efectuare de modificari a 

proiectului de hotarare de consiliu privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru 

anul fiscal 2017, din partea cetatenilor la registratura primariei, la registratura proprie 

sau la reprezentantul cu transparenta decizionala; 

 - timpul alocat luarii cuvantului este de 15 minute pentru fiecare persoana; 

 - persoana care ia cuvantul, trebuie sa se prezinte ; 

 - in cazul in care doreste o suplimentare a timpului, face o solicitare in 

momentul luarii cuvantului, iar daca cei prezenti sunt de acord(exprimat prin vot 

deschis), isi exprima in continuare opinia sau in cazul in care nu sunt de acord va fi 

inregistrat pe lista deschisa, urmand sa ia cuvantul dupa ultima persoana inscrisa in 

lista ; 

 -persoana care doreste sa faca o recomandare privind modificarea proiectului 

de hotarare precizeaza clar acest lucru in momentul luarii cuvantului, iar 

recomandarea va fi notata intr-o lista separata  cu recomandari; 

S-a facut precizarea ca dezbaterea publica se va incheia in momentul in care  

toti solicitantii inscrisi la cuvant si-au exprimat recomandarile cu referire concreta 

doar la proiectul de hotarare de consiliu local in discutie. 

Doamna Ureche Claudia, insista pe modificarile privind introducerea cotei 

indivize asupra impozitului pe teren, precum si impozitarea suprafetei de teren de 

minim 400 mp, la categoria curti constructii, ceea ce a condus la majorarea 

impozitului pe teren, fata de anii precedenti. 

Dupa aceasta prezentare, contribuabilii au fost invitati sa puna intrebari cu 

privire la materialul supus dezbateri. 



D-na Ionescu Aurelia intreaba care va fi cuantumul impozitelor si taxelor 

locale pe anul 2017.  

D-na Ureche Claudia raspunde ca in mod normal acestea raman la fel, putand 

interveni mici modificari in functie de situatia fiecarui contribuabil. 

D-na Ureche Claudia raspunde ca la stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017, s-au luat in calcul valorile impozabile minime stabilite de 

lege. 

          Domnul Capatana Gheorghe intreaba daca impozitul pe teren s a majorat 

comparativ cu cetatenii de la tara. 

Doamna Ureche Claudia a precizat faptul ca localitatile rurale, platesc 

impozite mai mici, Alexandria fiind  municipiu resedinta de judet, are stabilit prin 

lege un impozit mai mare. 

          Doamna Marin Mihaela intreaba  de ce arendasul nu plateste impozit pentru 

terenul extravilan luat in arenda de la cetateni, iar doamna Ureche Claudia, raspunde 

ca legislatia in vigoare nu prevede acest lucru, ci doar plata impozitului pentru 

veniturile obtinute din arendarea terenurilor agricole. 

Domnul Asadurian Anton intreaba  daca este conditionata plata impozitelor si 

taxelor locale de plata amenzilor. 

Doamna Ureche Claudia raspunde ca da asa este,aceasta prevedere fiind 

introdusa prin modificarea  Codului de procedura fiscala de la 01.01.2016, lucru care 

a dus la cresterea gradului de incasare a amenzilor. 

 Doamna Ureche Claudia  a mentionat si faptul ca in urma intocmirii actelor de 

executare silita amenzile nu se mai prescriu. De asemenea a mai vorbit si despre 

transformarea unor amenzi in munca in folosul comunitatii, la cererea unor cetateni 

care nu au venituri. 

         Asistenta prezenta a fost informata despre faptul ca este in derulare actiunea de 

poprire a veniturilor cetatenilor, care au debite restante catre bugetul local. 

        Doamna Ureche Claudia, a precizat ca pentru cetatenii care nu au resurse 

financiare  suficiente, s-au intocmit angajamente de plata, pentru evitarea masurilor 

de executare silita. Unii cetateni au beneficiat de anularea majorarilor de intarziere, 

pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale. 

Doamna  Caldararu Elena informeaza asistenta ca in cazul persoanelor 

juridice, impozitele si taxele locale au scazut in anul 2016 fata de anul 2015.In cazul 

cladirilor detinute de persoanele juridice, impozitele stabilite  sunt la un nivel infim, 

la propunerea domnului primar. 

Doamna Ureche Claudia,a informat asistenta, ca incepand cu anul fiscal 2016, 

Codul fiscal prevede pentru anumite categorii de persoane fizice cum  ar fi veteranii 

de razboi, vaduvele veteranilor de razboi, deportatilor si detinutilor politici  scutirea 

de impozit atat pentru bunurile proprii cat si pentru bunurile detinute in comun de 

soti. 

O alta prevedere se refera la scutirea de plata a impozitelor si taxelor locale, 

pentru reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai 

minorilor incadrati in gradul I de invaliditate. 

 

 

 



Domnul Asadurian Anton, intreaba daca societatile comerciale care au sediul 

social intr un imobil cu destinatie de locuinta, platesc acelasi impozit ca si in anul 

precedent,iar doamna Ureche precizeaza ca se mentin aceleasi cote de impozitare si 

in anul 2017. 

Doamna director Gafencu Haritina,a informat asistenta despre faptul ca 

termenele de plata a impozitelor si taxelor locale sunt la fel ca in anul precedent 31 

martie si 30 septembrie. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca nu s-a mai inscris 

nimeni la cuvant,  s-a propus incheierea dezbateri publice, propunere ce  a fost votata 

de toti cei prezenti. 

 Anexam la prezenta lista cu persoanele prezente la dezbaterea publica. 

 

          Intocmit, 

                Florian Enache 

          

 

                                                                             Sef serviciu, 

               Claudia Ureche 

 

 

     Responsabil cu transparenta decizionala, 

                  Cristian Plosceanu 

        

  

 

  


