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MINUTA, 
DEZBATER1I PUBL10E DINT 15 DECEMBRIE 2021 

"Stabilirea impozitdor şi taxdor iorale pentru anul fiscal 2022:" 

in baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transprenţa decizională  in administratia 
publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Miereuri, 15.12.2021, •ora 12.00 la Casa de Cdturâ 
Tecuci, Sala Studio, dezbaterea publică  asupra următorului proiect de hotârăre: "Stxtbilirea 
impozitelor i taxelor locak pentru anul frseal 2022." 

Proiectul de hotărărs e a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al instiugid la 
adresa www-primariatecueLro., in data de 26.112021. 

La dezbaterea publică  participa persoana desemnată  responsabilă  pentru relaţia cu 
societatea civilă, secretarul general, sefi de 	 din cadrul Primăriei M 	Teetafi 
pnecum i cetăţeni, în sală  fiind un număr de 15 persoane. 

in vederea participării la dezbaterea publică  s-au trimis iuvitaii sedse persomelor 
juridice, persoarielor fizice cât şi domnilor consilieri locali. 

La proiectul supus dezbaterii publice, pânâ la data de 10.12.2021, nu s-a înregisltrat 
recomandare scrisă. 

Domnul Secretar General Borşan George — "Taxele şi impozitele pentre anul 2022 
rărnân la acelaşi nivel ca al anului 2021, taxele speciale sunt aceleaşi ca în anul 2021„ ele fiind 
indexate cu rata inflaţiei dar există  şi un inconvenient la taxele speciale - cu privire 	taxa 
supraveghere/cercetare arheologică  , în funaţie de cornlexitatea şi locaţia lucrăril , o avem impusit de 
două  ori, se regăseşte o dată  la Serviciul UtballiSM In suma de 56 lei şi o dată  la Muzeu cu sama de 
100 lei, să  răm'ână  această  taxa doar la Primărie la Direcţia Arhitect Şef să  nu fie impusă  acceaşi 
sumă  de două  ori, să  avem in vedere acest luctu pentru ca în momentul introducerii proiectukii pe 
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local, această  taxă  să  fie eliminată  de la Muzeu. " 

Domnul Secretar General Borşan George — Dă  citire adresei nr.59436/R/17.112021 emisă  
de Serviciul Investiţii cu următmul conţinut: "Taxa specială  de acordare a Aviz' 	de irveuie 
in domeniul public/privat, ce trebuie Incasată  conform Ftegulamentului privkad normele peirtm 
lucrările tehnico-edilitare care se execută  pe domeniul public/privat al Mtunicipiului Tecuci să  fie 
de 100 Iei. " 

Domnul Marin Iulian — Şef Servicial Venituri şi Executare Silită  face o scurtă  prezemare a 
proiectului de hotăr" âre, iar acesta mai speeifică:hotărărea de Consiliu Local ar trebui otâ si 
aprobată  cu cel puţin 3 zile Inainte de inchiderea exeteitului bugetar, dacă  nu cotele de impozitare 
se vor duce 1a cotele de impozitare cele mai mari din Codul fiscal, la care se adatigi'şi rata inflati,:el. 
Impozitul asupra rnijloacelor de transport hibride, daca anul acesta scutirea a fost de 50% la;andi va 
fi de 70 %. 

Având in vedere cele prezentate mai sus, am procedat la Incheierea prezentei iaiaul pnivind 
"Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anal ftscai 2022." 
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