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 Încheiat azi 27.03.2015 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, in Sala de şedinţe a 
Consiliului local. 
 Dezbaterea publică s-a desfăşurat la iniţiativa Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman si a  
Primariei municipiului Alexandria, în acest sens fiind publicat un anunt în care au fost cuprinse data, 
ora şi locul de desfăşurare a acesteia, în ziarul local „Teleormanul” si au fost transmise invitatii catre 
agenti economici. 
 La această dezbatere au participat: dl primar al municipiului Alexandria, dl Victor Dragusin, d-
na prefect al Judetului Teleorman, d-na Carmen Daniela Dan, dl subprefect al judetului Teleorman, dl 
Alexandru Razvan Ceciu si dl director al D.G.F.P. Teleorman, dl Lefterie Comanescu, reprezentanţi 
mass-media, 96 de invitati si reprezentanti ai agentilor economici. 
 Dezbaterea a fost deschisă de dl primar Victor Dragusin, care multumeste  celor prezenti pentru 
participare si informeaza ca aceasta dezbatere este organizata de Institutia Prefectului – Judetul 
Teleorman. Tot dl primar Victor Dragusin invita pe d-na prefect, d-na Carmen Daniela Dan sa ia 
cuvantul si sa faca cateva referiri cu privire la cele doua proiecte de acte normative. 
 D-na prefect Carmen Daniela Dan multumeste celor prezenti pentru participare si mentioneaza 
ca urmeaza o prezentare scurta, dar clara cu privire la cele doua proiecte de acte normative, 
considerandu-le printre cele mai mari reusite ale actualului Guvern. Tot d-na prefect spune ca atunci 
cand s-au aflat in dezbatere publica cele doua proiecte de acte normative, nu a fost suficient timp pentru 
a fi parcurse si avand in vedere ca intr-un viitor foarte apropriat vor intra in dezbaterea Parlamentului, 
odata cu prezentarea propusa roaga invitatii sa faca propuneri si amendamente pentru cele doua 
proiecte, ele urmand a fi centralizate si transmise catre Parlament pentru a fi dezbatute. 
 D-na prefect Carmen Daniela Dan roaga colegii de la D.G.F.P. Teleorman sa inceapa 
prezentarea cu privire la cele doua proiecte de acte normative. 
 Se incepe prezentarea propriuzisa a celor doua proiecte de acte normative, respectiv Noul Cod 
Fiscal si Codul de Procedura Fiscala. 
 D-na prefect multumeste pentru prezentare si roaga invitatii sa participe activ la discutii, 
precizand ca propunerile vor fi consemnate in procesul-verbal. 
 Dl Mocanu Florentin, reprezentant al agentilor economici, spune ca nu s-a vorbit despre taxe 
suplimentare, iar daca sunt, intreaba care sunt si pentru ce sunt taxe suplimentare. Tot dl Mocanu 
Florentin intreaba, avand in vedere inbunatatirea situatiei controalelor, de ce nu se aplica sistemul de 
control statistic. De asemenea dl Mocanu Florentin spune ca aceasta dezbatere ar fi trebuit sa aibe loc 
mai demult, nemaifiind mult timp pana cand proiectele vor intra in dezbaterea Parlamentului. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este tarziu pentru aceasta dezbatere si toate 
amendamentele vor fi depuse la Parlament, precizand ca in sala se afla un reprezentant al Camerei 
Deputatilor si un reprezentant al Senatului. 
 D-na prefect Carmen Daniela Dan spune ca interesul scazut pentru aceste acte normative a 
generat aceasta dezbatere, iar cat timp se mai pot face amendamente trebuie profitat de acest lucru. De 
asemenea d-na prefect spune ca aceste acte normative au fost in dezbatere publica si au stat la 
dispozitia tuturor, iar intentia dezbaterii este de a imbunatati aceste acte normative, propunerile urmand 
sa fie transmise Parlamentului. 



 Dl director al D.G.F.P., dl Elefterie Comanescu spune ca in materialul prezentat sunt modificari 
fata de prevederile vechi, neavand o forma finala a noilor acte normative. Tot dl Elefterie Comanescu 
spune ca in urma parcurgerii modificarilor nu a observat introducerea unor taxe noi, dar in ce s-a 
prezentat s-au scos 19 taxe. De asemenea dl Elefterie Comanescu spune ca in momentul in care actele 
normative vor fi adoptate se vor cunoaste si formele finale ale acestora, la prezenta dezbatere fiind 
prezentat ce a fost publicat pe site-ul Guvernului, acestea urmand sa sufere posibile modificari in 
Parlament. Tot dl Elefterie Comanescu spune ca in judetul Teleorman cel putin, avand in vedere 
numarul de inspectori la D.G.F.P., nu considera ca s-a facut abuz cu numarul de controale la agentii 
economici, din contra, fiind criticati de Curtea de Conturi ca nu au reusit sa verifice toti agentii 
economici in cadrul perioadei de prescriptie a termenelor la impozite si taxe. De asemenea, dl Elefterie 
Comanescu, referitor la sistemul de control utilizat in alte tari europene, precizand ca tarile respective 
au trecut prin mai multe faze, considera ca Romania se afla in faza de pionerat din punct de vedere al 
conducerii evidentelor. 
 Dl Schiopu Paul, reprezentant al agentilor economici multumeste pentru prezentare, 
considerand ca a fost o prezentare buna si in speranta ca propunerile vor ajunge la Parlament, doreste sa 
adreseze cateva probleme. Tot dansul spune ca prin modificarea legii contabilitatii de la 01.01.2015, 
firmele mici care faceau contabilitate  numai in partida simpla pot opta si pentru contabilitate in partida 
dubla, precizand ca in textul de lege scrie „cu conditia ca cei care opteaza pentru sistemul de 
contabilitate in partida dubla sa raporteze aceeasi indicatori”, intelegandu-se veniturile incasate si 
cheltuielile achitate, dansul intreaba cum le poate scoate din contabilitate in partida dubla, precizand ca 
dansul nu a gasit raspunsul la aceasta intrebare si asteapta solutie privind problema scoaterii dintr-o 
partida dubla numai venituri incasate sau numai cheltuieli platite. De asemenea dl Schiopu Paul spune 
ca nu a gasit in noul text nimic vizavi de impozitarea I.I.-urilor, in speta la cele cu profil agricol si 
intreaba de ce sunt impozitate pe norma de venit si acele I.I.-uri care au pamant in arenda, precizand ca 
sunt impuse pe norma de venit, in loc de impunere in sistem real si acest teren se impoziteaza de doua 
ori, odata administratorul plateste pe norma de venit care este mult mai mare si este fixa indiferent de 
rezultatele economice si se mai retine la sursa impozit si 5.5 pe venitul din arenda distribuita 
membrilor. Tot dansul spune ca se plateste impozit de doua ori, pe cand ar trebui impozitata numai 
activitatea I.I.-ului respectiv. De asemenea dl Schiopu Paul spune ca a aparut un fenomen nou in 
agricultura, repectiv proprietarii de terenuri sunt obligati potrivit Codului Fiscal sa isi plateasca 
impozitul pe teren la categoria de impozite locale, dar au venit fermieri straini care au facut contracte 
de arenda in care sunt clauze potrivit carora arendasul plateste impozitul, determinand ruperea altor 
arende. Tot dl Schiopu Paul propune sa se gaseasca o solutie juridica astfel incat impozitele locale la 
proprietarii de pamant sa aiba un regim asemanator cu pamantul proprietate de stat concesionat, unde 
concesionarul plateste impozitul, iar astfel s-ar rezolva multe probleme. De asemenea dl Schiopu 
propune sa se prevada plata in rate pentru arendas. 
 Reprezntantul D.G.F.P.-ului spune ca pentru persoane fizice, legea contabilitatii permite 
contabilitate in partida dubla, conform contabilitatii de angajament, insemnand ca veniturile si 
cheltuielile se inregistreaza pe masura ce acestea produc efecte, iar pentru persoanele fizice autorizate, 
intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, contabilitatea in partida dubla se va aplica pe 
principiul contabilitatii de casa. 
 Dl Schiopu Paul spune ca Ministerul de Finante trebuie sa lamureasca aria de aplicabilitate 
pentru activitatile economice unde se poate tine contabilitate in partida simpla, fiind I.I.-uri care au o 
complexitate economica deosebita. 
 Reprezentantul D.G.F.P. Teleorman spune ca nu este impozitare dubla, impozitul pe venit fiind 
platatit de arendas pentru faptul ca lucreaza pe venitul lui, iar impozitul cu retinere la sursa este venitul 
arendatorului. 
 Dl Schiopu Paul inmaneaza o lista cu propuneri d-nei prefect Carmen Daniela Dan pentru a fi 
transmise Ministerului de Finante. 
 Reprezentantul Asociatiei Lipscani spune ca in noul text de lege se prevede ca daca nu are 
angajat trebuie sa plateasca 1530 lei. Tot dansul spune ca foarte multe persoane, datorita situatiei 



economice au fost fortate sa plece din intreprinderi si au gasit o susrsa de venit in a-si infiinta un SRL 
sau I.I. si nu au posibilitatea sa angajeze, abia putand supravietui si mai trebuie sa plateasca si 1530 lei 
neavand angajat. Tot dansul spune ca prezentul proiect de act normativ va fi aprobat, dar nu a intrebat 
nimeni microintreprinderile sau societatile mici cu ce probleme se confrunta, avand si multe controale 
antifrauda urmate de amenzi mari, iar nimeni nu doreste sa stea de vorba si cu ei. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca in discutie este Noul Cod Fiscal si Codul de Procedura 
Fiscala si roaga sa nu se intre in probleme personale, sa se rezume la proiectele aflate in discutie. 
 Reprezentantul Asociatiei Lipscani propune ca cel care a primit salarii compensatorii de la 
fabrica si a creat un loc de munca prin societatea respectiva, fiind unic administrator si comerciant, 
nefiind capabil sa angajeze si abia supravietuind, sa nu mai plateasca cei 1530 lei.  
 Dl primar al Comunei Vitanesti, dl Nedea Simion spune ca potrivit noului text de lege, 
incecpand cu 01.01. 2018, impozitul pe teren poate fi majorat cu 500% pentru terenul situat in 
intravilan pentru care suprafata ocupata de cladiri este mai mica de 20% din suprafata totala a terenului 
si nu depaseste 40 de metri patrati, in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului local. Tot dl Nedea 
Simion spune ca la procedurile privind modul de constatare si stabilire a impozitelor locale sa fie o 
reglementare mai clara cu privire la executarea creantelor bugetare pentru bugetul local si stabilite in 
mod clar atributiile autoritatilor locale, deoarece in mediul rural nu este personal specializat si nici 
servicii specializate in executare, iar Curtea de Conturi pune mare accent pe incasarea impozitelor. 
Deasemenea dl Nedea Simion spune ca este o problema cu privire la persoanele insolvabile, iar 
Consiliile locale ar trebui sa aiba posibilitatea sa scuteasca de la plata impozitelor, fiind persoane care 
nu realizeaza nici un venit, stau in case amarate si merg cu impozitul neplatit de la an la an, neavand 
posibilitatea de scutire. 
 Dl primar Victor Dragusin doreste sa aduca in discutie o problema, respectiv cea a impozitarii 
terenului de sub casa, considerand ca este vorba de doua impozitari, respectiv impozitarea casei si a 
terenului de sub casa. Dl primar Victor Dragusin spune ca mai este o problema la orase, care se 
regaseste si in municipiul Alexandria, respectiv impozit pe cladire diferentiat in functie de materialul 
de constructie, acest aspect fiind in regula si mai este impartirea pe alte doua categorii, respectiv daca 
au sau nu cumulativ patru utilitati. Dl primar Victor Dragusin propune ca toate cladirile sa fie 
impozitate cu valoarea cea mai mica. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in nici o localitate urbana 
impozitul pe cladire nu reprezinta o sursa importanta de venit, dar considera prevederea respectiva ca 
fiind o taxa pe lux, neavand nici o logica, iar taxa respectiva ar trebui scoasa si adus impozitul la 
valoarea fara utilitati, deoarece daca se discuta despre utilitati si avantaje de ce s-ar discuta doar despre 
caldura, apa, canalizare si curent si nu se discuta de alte avantaje cum ar fi clima sau comenzi 
electronice. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca pentru faptul ca oamenii si-au pus 
centrale termice au intrat la patru utilitati cumulativ si li s-a marit impozitul pe cladire cu 50%. 
 Dl viceprimar al municipiului Alexandria, dl Neacsu Ionut spune ca sunt destul de multe 
magazine mici care nu au posibilitatea de a avea un sistem de monitorizare a produselor in format 
electronic, iar un vnazator dintr-un magazin mic care are un numar de peste o mie de produse ar trebui 
sa memoreze fiecare cod de produs, ceea ce nu este foarte usor si ar trebui facuta o simplificare pe 
categorii de produse cu mai putine coduri, pentru ca impozitarea se face pe valoarea de vanzare a 
societatii respective,  nu pe fiecare produs in parte si ar trebui gasita o solutie prin simplificarea 
codurilor pe categorii de produse. Tot dl viceprimar Neacsu Ionut spune ca daca se introduce pe piata 
produse noi care sunt in faza de testare, magazinul neavand un cod specific pentru produsul respectiv, 
nu poate fi trecut pe casa de marcat la produse diverse deoarece va fi amendat de ANAF. 
 D-na Ionescu Rodica, reprezentant al Colegiului Farmacistilor spune ca daca nu se elibereaza 
bon fiscal, cumparatorul poate face sesizare, dar nu a pus nimeni problema ca aceasta sesizare poate sa 
fie facuta de oricine cu rea-credinta, in conditiile in care bonul este eliberat si nimeni nu verifica 
persoana respectiva dar se face control inopinant. Deasemenea d-na Ionescu Rodica spune ca in 
sistemul farmaceutic, pentru a se inchide o reteta se elibereaza bon cu valoare 0, cumparatorul neavand 
rabdarea sa astepte sa ia bonul face ulterior sesizare din rea-credinta. 



 Reprezentantul D.G.F.P. Teleorman spune ca d-na Ionescu Rodica vorbeste de sesizari pe care 
D.G.F.P.-ul le defineste ca petitii, iar orice sesizare de acest gen se verifica in prealabil efectuarii unui 
control, in sensul ca petitionarul trebuie sa indeplineasca cateva conditii, respectiv completarea datelor 
de identificare, si nu sunt luate in calcul sesizari care nu sunt confirmate de datele de identificare ale 
persoanei in cauza, acestea fiind clasate. 
 Dl Schiopu Paul spune ca in intentia de a creste gradul de fiscalitate in piete, sugereaza sa se 
faca facilitati pentru cooperativele agricole care vor sa isi deschida magazine in piete, pana la acordarea 
de spatiu gratuit, garantand ca acele produse pe care le vand cooperativele vor fi mult mai ieftine decat 
cele vandute de samsari nefiscalizate. 
 Dl primar al comunei Nenciulesti, dl Valcu Sandu spune ca nu a observat in noul Cod Fiscal 
masurile ce se iau privind colectarea taxelor si impozitelor, respectiv cu privire la impozitarea pe 
numarul de case sau colectarea banilor de pe amenzi luate de cetateni in alte judete, acestea fiind 
persoane pe care nici nu le cunoaste. 
 Dl Elefterie Comanescu, director al D.G.F.P. Teleorman, spune ca s-a eliminat impozitarea 
suplimentara a celor care detin mai multe cladiri. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl primar Victor Dragusin multumeste pentru participare si declara 
inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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