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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 indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020. 

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 17 cetateni, precum si  6 persoane specializate din 

cadrul directiilor din Primaria Alexandria. S-a facut prezentarea acestora cetatenilor 

din sala. 

S-a comunicat ca exista o mapa cu  Proiectul de Hotarare privind indexarea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020, iar cine doreste poate s-o 

consulte. 

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 indexare a impozitelor si taxelor.  

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 11.03.2019, in Centrul de informatii pentru 

cetateni din incinta Primariei Municipiului Alexandria a fost afisat 

Proiectul de Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020, precum si Anexa  nr.1,  la 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 hotarire de 

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

2020”  in ziarul Gazeta de Teleorman; 

- pana la data de 01.04.2019, 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 Impozite si Taxe Locale sau la persoana 

responsabila cu transparenta decizionala, d-nul Plosceanu Cristian; 

- 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 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 lista deschisa 

de persoana desemnata in acest sens din Directia de Impozite si Taxe Locale, 

respectiv doamna Mocofan Florentina, care a fost prezentata cetatenilor din sala; 

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

doamna Caldararu Elena; 

 - s-a comunicat persoanelor din sala ca nu s-au inregistrat cereri de efectuare 

de modificari a proiectului de hotarare de consiliu privind indexarea taxelor si 

impozitelor pentru anul fiscal 2020, 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, aduce la cunostinta urmatorele: 

Conform  art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare,  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, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând 

cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administraiei Publice. 

Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul 

fiscal următor. 



Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea 

impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata 

inflației de 4,6%”. 

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata 

inflației pentru anul 2018 este de 4,6%. 

Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2020, a impozitelor și taxelor 

locale prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflației de 4,6%. 

 În acest sens, prin proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2020 (Anexa nr.1 la proiect), se propune ca 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, sumele respective să se indexeze 

cu rata inflației pentru anul 2018. 
  

 

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

privire la materialul supus dezbateri. 

Domnul Catruna Alexandru, propune ca impozitul pentru terenul extravilan dat 

in arenda, sa fie platit de catre arendas si nu de proprietar. 

Doamna Ureche Claudia, aduce la cunostinta prevederile Legii nr.227/2015 

privind  Codului Fiscal, cu privire la problema sesizata, astfel: 

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în 

proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

Ca urmare, proprietarul terenului extravilan este obligat prin lege sa-si 

plateasca impozitul stabilit de organul fiscal, nu arendasul care are in arenda terenul 

extravilan.Organul fiscal nu poate sa intervina in sensul de a modifica prevederea 

legala enuntata anterior. 

Domnul Catruna Alexandru cere informatii privind modul de stabilire a taxei 

de salubrizare. 

Doamna Ureche Claudia, aduce la cunostinta ca aceasta taxa nu constituie 

obiectul acestei dezbateri, urmand ca mai tarziu sa se faca o noua dezbatere publica, 

care va avea ca obiect stabilirea acestei taxe speciale. 

Conform  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice 

locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, după caz, se pot adopta taxe 

speciale. 

     A fost prezentat faptul ca s-au instituit regulamente privind punerea in aplicare 

a taxelor speciale ce se aplica in anul fiscal 2019. 

S-a facut o prezentare pe scurt a  taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice, respectiv ca aceasta see  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, aprobat in anul 

2018. 

Taxa speciala de salubrizare se plateste de catre toate persoanele fizice de pe 

raza municipiului Alexandria, care nu au incheiat contract in acest sens cu S.C. 



„POLARIS M HOLDING S.R.L.”, care este operatorul de salubrizare in municipiul 

Alexandria. 

In urma prezentarii efectuate, domnul Badea Marin face propunerea ca nivelul 

impozitului stabilit pentru terenul intravilan, categoria de folosinta curti constructii la 

persoane fizice sa fie egal cu cel stabilit la persoane juridice. 

Doamna Caldararu Elena ii comunica persoanei care a formulat propunerea ca 

recomandarea a fost inregistrata in lista de recomandari. 

Ulterior, domnul Badea Marin propune ca asociatiile de proprietari sa-si 

actualizeze evidentele pe care le detin,  cu numarul de persone care locuiesc efectiv 

in fiecare apartament. 

I s-a adus la cunostinta ca nu putem sa dam curs solicitarii efectuate, intrucat  

aceasta propunere depaseste cadrul prevederilor Codului Fiscal.  

Persoanele din sala au solicitat  sa le comunicam daca exista prevederi 

legislative noi ce se aplica incepand cu  anul 2020. 

Se aduce la cunostinta cetatenilor ca pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 

ani consecutiv, consiliul local va majora impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

persoanele fizice si juridice, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin 

hotărâre a consiliului local. 

        Consiliul local va majora impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice şi 

impozitul pe teren pentru persoanele fizice cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor se vor adopta prin 

hotărâre a consiliului local, ce va fi promovata ulterior. 

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, 

                Florentina Mocofan  

      

 

                                                                                  Sef serviciu, 

               Caldararu Elena 

 

 

     Responsabil cu transparenta decizionala, 

                  Cristian Plosceanu 

        

  

 


