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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 23 DECEMBRIE 2020 

"Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2021" 

In baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transprenta decizionala in administratia publica, 
U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Miercuri, 23.12.2020, ora 10.00 la Sala Ion Petrovici, din Strada 
Republicii. Nr.9., dezbaterea publica asupra proiectului de hotarare privind: "Stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul fiscal 2021." 

Proiectul de hotarare a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al institutiei la adresa 
vvww.primariatecuci.ro .,  in data de 25.11.2020. 

In vederea participarii la dezbaterea publica s-au trimis invitatii scrise persoanelor juridice, 
persoanelor fizice cat si domnilor consilieri locali. 

La proiectul supus dezbaterii publice, pand la data de 10.12.2019, nu s-a inregistrat nici-o 
recomandare scrisa. 

Sedinta este deschisa de catre domnul Secretar General al U.A.T. Municipiul Tecuci. 
DI.Secretar General, Borsan George — Declard deschisa sedinta dezbaterii publice din 23.12.2020. 
inainte de a da cuvantul sefului de Serviciu Mann Iulian, domnul Secretar General al U.A.T. 

Municipiul Tecuci face o prezentare a taxelor speciale, in conditiile prevazute de Codul fiscal, respectiv 
Anexa nr.2 la Hotararea de Consiliu Local ce urmeaza a fi adoptata in sedinta din 28 decembrie 2020. 

Domnul Secretar General dä citire doar taxelor speciale care s-au eliminat si a taxelor ale carui 
cuantum s-a redus. 

Domnul Secretar General - "In anul 2020 aveam o taxa eliberare adeverinta rol agricol 2 lei, am 
propus sa eliminam aceasta taxa jar adeverinta care va fi eliberata de Registrul agricol nu va mai fi taxata. 
De asemenea in anul 2020 exista o taxa eliberare copii „conform cu originalul" dupa Registrul Agricol in 
format electronic/letric era o taxa fixa de 10 lei la care se adauga 2 lei/pag, am propus in anul 2021 sä fie 
eliminate si sa rarnand 1 leu/pag. 

In anul 2020 exista taxa eliberare copii „conform cu originalul" dupa Registrul Agricol din perioada 
2015-2019, taxa fixa 10 lei la care se adauga 2 lei/pag, am propus sa ramana 1 leu/pag. 

De asemenea a fost eliminata taxa acord de ocuparea dorneniului public pentru -- 
racorduri/bransamente: 16 lei/mp si am propus ca in anul 2021 sa se elimine aceasta taxa. 

Taxa de urgenta pentru eliberare certificat fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii, in anul 2020 _ 
exista aceasta taxa de 16 lei/mp am ehrnmat taxa eliberare de certificat fiscal in regim de urge** i ramane 
taxa de 10 lei de eliberare certificat fiscal. 

Taxa de blocare-deblocare vehicule a fost majorata de la 105 lei/auto la 110 lei/auto. ExistA o taxa 
de abonament anual parcare publica de 4707 lei aceasta a fost propusa ca redusa incepand cu anul 2021 la 
2920 lei. Taxa eliberare autorizatie de transport in regim de taxi era in anul 2020 in cuantum de 1046 
lei/auto a ramas 1000 lei/auto. Mai exista o taxa eliberare duplicat autorizatie de transport in regim de taxi in 
anul 2020 era 105 lei incepand cu anul 2021 s-a propus sa fie redusa la 20 lei. 

Taxa aviz privind accesul autovehiculelor pe strazile cu restrictii de tonaj: autovehicule cu masa 
intre 10 t - 20 t exista o taxa in anul 2020 de 105 lei/zi sau abonarnent de 1046 lei/luna i s-a propus ca in 
anul 2021 sä fie eliminata. 



De asemenea in cazul autovehiculelor cu masa totala peste 20 tone exista o taxa' de 157 lei/zi sau 
abonament de 1569 lei/luna i s-a propus Cain anul 2021 sa fie eliminatd aceasta taxa'. 

Taxa' eliberare atestat administrator de condominii (asociatii de proprietari) pada in anul 2020 
achitau o taxa. de 126 lei si s-a propus cu inceputul anului 2021 sä fie eliminata." 

D1 Mann Iulian, sef serviciu venituri/executare silitä — " Stabilirea impozitelor i taxelor locale 
pentru anul fiscal 2021 au la baza prevederile legale reprezentate de Legea 227/2015, privind Codul Fiscal si 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscalä, O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
prevederile art.2 i art.30 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile 
complearile ulterioare. 

La art.491 din Codul fiscal se precizeaza cd in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care 
constd intr-o anumita sumä in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective 
se indexeaza anual cu rata inflatiei de 3,8%. 

Daca hotararea de Consiliu Local nu se adopta cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de expirarea 
exercititilui bugetar, In anul fiscal urmator, cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta 
intr-o anumitä sun-la in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei on se determind prin 
aplicarea unei cote procentuale, se aplicd de care compartimentul de resort din Aparatul de specialitate al 
Primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul cod, indexate." 

De asemenea domnii consilieri de la U.I.P.T considerd Ca „traversam" o perioada grea si au cerut 
reducerea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2021. 

Au fost si alte persoane in said care au luat cuvantul, dar cerintele nu erau conforme legal on nu se 
puteau incadra in prevederile Codului Fiscal. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, am procedat la incheierea prezentei minute privind 
proiectul de hotarare: "Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2021." 
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