MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 28.11.2017 CU PRIVIRE LA PROIECTUL
DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
PENTRU ANUL 2018
În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, și la solicitarea persoanelor interesate, Primăria Municipiului
Constanța a organizat marți 28 noiembrie 2017 ora 16:30 în sala Remus Opreanu a
Prefecturii Constanța, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Proiectul de hotărâre a fost
publicat pentru consultare pe site-ul Primăriei municipiului Constanța la adresa
www.primaria-constanta.ro,
rubrica
Transparență
decizională/Informare
și
consultare și pe site-ul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale
Bugetului Local la adresa www.spit-ct.ro, rubrica Legislație/ Transparență
decizională, începând cu data de 01.11.2017.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 au fost transmise, în
scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de
hotărâre supus dezbaterii publice, respectiv,
- un memoriu comun și solicitare dezbatere publică susținut de Baroul Constanța,
de Camera Executorilor Judecătorești Constanța, de Asociația Medicilor de Familie
”Tomis Constanța”, de Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța, de
Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii
Constanța, de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Constanța Dobrogea, de
Camera Notarilor Publici Constanța, de Asociația Liga Femeilor Constanța, de
Colegiul Medicilor Dentiști Constanța, de Asociația Logopezilor din România – Filiala
Constanța, de Asociația Ecowatch Constanța, de Societatea de Explorări
Oceanografice și Protecțoia Mediului Marin “Ocean – Club”, de Asociația Psihologilor
și Psihotpedagogilor Procivitas Constanța;
- Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.
Au participat, din partea Primăriei municipiului Constanța, domnul Primar Decebal
Făgădău, domnii Viceprimari Dumitru Babu și Costin-Ioan Răsăuțeanu, doamna
Virginia Uzun- Director executiv SPIT, doamna Camelia Dudaș - Director executiv
Direcția autorizare și sprijin operatori economici. Moderatorul acestor dezbateri este
doamna Cornelia-Maria Petcu, inspector în cadrul Compartimentului relații externe
și investitori al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.
Pentru luări de cuvânt s-au înscris pe listă următorii:
- Radu Daniel- persoană fizică;
- Leonida Ramona - JCI Constanța;
- Negoi Remus - Uniunea Salvați România, Filiala Constanța;
- Sava Cosmin - Organizația de tineret a Partidului National Liberal Constanța;
- Văsii Cristina-Andreea - consilier local, Consiliul local al municipiului Constanța;
- Vasea Marius Severius – persoană fizică
- Antonaru Monica - Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile
Mici și Mijlocii Constanța;
- Stănculescu Teodor Octavian - persoană fizică;
- Nicola Răzvan - persoană fizică;
- Dragomirescu Victorița - CCINA Constanța;
- Ștefan Mircea - reprezentantul operatorilor economici din Satul de Vacanță;
- Nicolae Bucovală - Asociația Dobrogea-Litoral;

- Sorin Lambrino - Baroul Constanța,
- Crăciun Constantin – Asociația Județeană Constanța a Revoluționarilor din 1989
Pontus Euxinus.
Domnul primar Decebal Făgădău deschide sesiunea, prezentând, pe scurt,
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2018, care constituie obiectul dezbaterii publice și invitând la cuvânt persoanele
care doresc să vină cu propuneri și sugestii.
Respectându-se ordinea înscrierii la cuvânt, participanții au formulat următoarele
propuneri:
- domnul Radu Daniel - întrucât prin proiectul de hotărâre se propune o creștere de
la 0,25% la 1,3% propune a se identifica posibilitatea unei creșteri graduale a cotei
asupra valorii impozabile la clădirile cu altă destinație decât aceea de locuință
deținute de persoanele fizice, fiind mai ușor de suportat de contribuabili, iar pentru
anul 2018 creșterea să fie de maxim 15% a impozitului;
- doamna Ramona Leonida - susține propunerile menționate în memoriul depus cu
privire la proiectul de hotărâre aflat în dezbatere; recomandă acoperirea integrală a
costurilor de amenajare și întreținere a unui loc de parcare, loc public sau
rezidențial, dintr-o taxă adecvată pe care să o plătească doar utilizatorii de
autovehicule, persoane fizice sau juridice, având în vedere că în prezent aceste
costuri sunt acoperite de toți cetățenii Constanței; locurile de parcare sunt
subtaxate și o majorare a acestei taxe ar fi adecvată;
- domnul Negoi Remus – propune: 1- actualizarea impozitului pe clădirile
rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice cu maxim rata
inflației; 2 – actualizarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice cu maxim 15%; 3 – eliminarea cotei adiționale la impozitul pe
clădiri deținute de persoane juridice; 4 – neactualizarea taxei de salubrizare;
- domnul Sava Cosmin – propune realizarea unei punți de legătură cu ceilalți colegi
de la guvernare;
- doamna Văsii Cristina - Andreea – susține memoriul depus și semnat de mai
multe asociații socio-profesionale cu privire la proiectul supus dezbaterii; propune
menținerea cotei de impozitare privind clădirile rezidențiale persoane fizice,
menținerea pentru cele nerezidențiale deținute de persoanele fizice sau un maxim
de creștere cu 15%, eliminarea cotei adiționale de 15,4% pentru clădirile
nerezidențiale persoane juridice și ridicarea la cotă maximă a procentului de
reducere a impozitului pentru autovehiculele de transport hibrid, conform
dispozițiilor art. 470 din Codul fiscal.
- domnul Vasea Marius Severius – propune creșterea impozitului pe clădirile
nerezidențiale ale persoanelor fizice cu 15-20%, față de propunerea din proiect
care i se pare foarte mare;
- doamna Antonaru Monica – propune rămânerea la aceleași cote a impozitelor;
- domnul Stănculescu Teodor Octavian - nemulțumire cu privire la taxa pentru locul
de parcare de la domiciliu pentru persoanele cu handicap;
- domnul Nicola Răzvan – propune impozitarea clădirilor nerezidențiale deținute de
persoanele fizice cu un procent de 10% din venitul anual obținut din utilizarea
acestor clădiri;
- doamna Dragomirescu Victorița – susține propunerile transmise de CCINA către
administrația publică, respectiv: 1- menținerea cotei de 0,25% de impozit pentru
clădirile deținute de persoanele fizice cu scop nerezidențial sau o creștere graduală
pe o perioadă de 5 ani; 2 – reducerea cu 95% a impozitului pentru autovehiculele
hibrid; 3 – scutirea sau reducerea impozitului pentru clădirile cu destinația de
parcare supraetajată;

- domnul Ștefan Mircea – își exprimă nedumerirea cu privire la taxa de autorizare a
agenților economici pentru construcțiile tip complex hotelier;
- domnul Nicolae Bucovală – susține propunerea din proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, respectiv majorarea cotei de la 0,25% la
1,3% pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice, precum și
stabilirea taxei de autorizare pentru complexele hoteliere; propune redenumirea
taxei de promovare a stațiunii Mamaia în taxă de dezvoltare și promovare a stațiunii
Mamaia și stabilirea ei în cuantum de 2.500 de lei pentru toți operatorii economici;
propune acordarea ajutorului de minimis pentru toți operatorii sezonieri, respectiv
reducerea cu 50% a impozitului pentru activele deținute în Mamaia pentru toate
IMM-urile, indiferent dacă au accesat sau nu fonduri europene;
- domnul Sorin Lambrino – propune: 1- menținerea cotei de 0,08% pentru clădirile
rezidențiale deținute de persoanele fizice și eliminarea majorării abuzive de 20% a
bazei de impozitare pentru clădirile situate în zona A; 2 – pentru clădirile
nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se solicită menținerea cotei
de 0,25%; 3 – pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanele juridice
se solicită o cotă de 0,18% și eliminarea altor majorări; 4 – pentru clădirile
nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice o cotă de 0,3% și
eliminarea majorărilor abuzive de 20% a bazei de impozitare; 5 – pentru terenurile
intravilane din zona A , pentru persoanele fizice, se solicită o bază de impozitare de
8597 de lei/ha; 6 – se solicită aceeași bază de impozitare pentru terenuri, la
persoanele juridice ca și pentru persoanele fizice; 7 – solicită aplicarea reducerii
maxime permise de Codul fiscal pentru autoturismele hibrid, respectiv cel puțin de
95%; 8 – recalcularea impozitului la autoturisme în funcție de capacitate cilindrică
și stabilirea la 6 lei la cele cu o capacitate cilindrică mai mare de 4800 de cm³; 9 –
aplicarea impozitului prevăzut în tabelul Codului fiscal pentru mijloacele de
transport pe apă, fără alte majorări; 10 – solicită o taxă de salubrizare de 3,5
lei/lună/persoană; 11 – după ora 20,00 și duminica să nu se mai plătească
parcarea.
- domnul Crăciun Constantin – susține 1 -creșterea cotei de la 0,25% la 1,3%
pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice; 2- înghețarea celorlalte
impozite și taxe la nivelul anului 2017; 3- precizează că taxa de salubrizare propusă
este foarte mare.
Potrivit prevederilor art. 7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică
s-a încheiat în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat
recomandările cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

