ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 12 ianuarie 2013
Dl Girigan – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 30/10.01.2013,
pentru data de 12.01.2013, ora 10,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi
informează că sunt prezenţi 15 consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie. Întârzie
dl. Ungurian, dl. Rusu şi dl. Ciobanu – Timofi. Lipsesc motivat: dl. Vîrvara, dl. Cîrlan, dl. Roibu, dl.
Mocanu şi dl. Barbă.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte
administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul
contencios administrativ, juridic, d-na. Viorica Nicolescu – şef Serviciul fiscalitate persoane juridice, dna. Cristina Botezat – consilier Serviciul fiscalitate persoane fizice, d-na. Ileana Amariei – şef Serviciul
autorizare corp control comercial şi dl. Mihai Hanceriuc – şef Serviciul Asociaţii de proprietari.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romenga - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv;
Dl Girigan prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
VOT: DA – 15
Ordinea de zi a fost aprobată.
A venit dl. Ciobanu – Timofi – sunt prezenţi 16 consilieri locali.
Dl Primar mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi precizează că a convocat această
şedinţă extraordinară, de îndată, în data de 12 ianuarie 2013, data la care a intrat în vigoare Ordonanţa
Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor
locale. Nivelul propus al taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013 este în conformitate cu
prevederile HG nr. 1.309/27.12.2013 şi ale OG nr. 1/09.01.2013 prin reducerea nivelurilor valorilor
impozabile. Astfel nivelul propus al taxelor şi impozitelor locale pentru anul acesta în municipiul
Suceava este cel al anului 2012.
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică –
discuţii în plen.
Dl Harşovschi întreabă câte voturi sunt necesare pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
D-na Bujorean precizează că pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale este necesar votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, deci 12 voturi.
Dl Harşovschi menţionează că forma finală a Ordonanţei Guvernului respectă doar pe un
sfert promisiunea iniţială, respectiv, această ordonanţă urma să dea posibilitatea autorităţilor locale să
majoreze, să diminueze sau să menţină nivelul taxelor şi impozitelor locale la nivelul anului precedent,
prevedere valabilă însă doar pentru anul 2013, motiv pentru care propune efectuarea demersurilor în
vederea menţinerii acestui nivel şi anul viitor.
A venit dl. Ungurian – sunt prezenţi 17 consilieri locali.
Dl Girigan precizează că ordonanţa prevede şi posibilitatea diminuării taxelor şi impozitelor
locale dar nu sub nivelul anului 2012, pentru că sunt cazuri în ţară unde taxele sunt mai mari decât
nivelul taxelor din 2012 stabilite prin hotărârea din 2009, astfel încât OG nr. 1/09.01.2013 dă
posibilitatea reducerii taxelor şi impozitelor la nivelul anului 2012. Referitor la modificarea ordonanţei
sau la apariţia unei noi reglementări, aceste proceduri necesită timp, HG nr. 1.309/27.12.2013 şi OG
nr. 1/09.01.2013 reglementează taxele şi impozitele pentru anul 2013.
Dl Grosar precizează în numele consilierilor locali din grupul USL că s-au efectuat toate
demersurile pentru menţinerea taxelor şi impozitelor locale la nivelul anul 2012.
A venit dl. Rusu – sunt prezenţi 18 consilieri locali.
Dl Primar precizează că municipiul Suceava ocupă locul 5 în topul localităţilor cu cel mai
mic nivel al impozitelor şi taxelor locale, nivelul nu a fost majorat deşi bugetul municipiului Suceava
are mare nevoie de bani, însă problema majoră a fost puterea scăzută de plată a populaţiei, în măsura
în care posibilitatea de plată a populaţiei va creşte, aceste impozite şi taxe locale pot fi majorate pe
parcurs.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 18
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Girigan declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava din data de 12 ianuarie 2013 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.
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