JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat azi, 27.12.2012, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de primarul municipiului Piteşti, convocatorul fiind
înregistrat sub nr. 54942 din 27.12.2012.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Tudor Pendiuc
– primarul municipiului Piteşti;
- dl. Iosiv Cerbureanu
– secretarul municipiului Piteşti.
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii compartimentelor
independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii şi reprezentanţii
societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass-media locală.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezenţa consilierilor, constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 17;
- consilieri absenţi - 6 (doamna consilier Maria-Gabriela Zoană şi domnii consilieri
Sorin Apostoliceanu, Tiberiu-Cristian Avrămescu, Iuliu-Radu Bănică, Mariean Neacşu,
Adrian-Mihai Prodănel).
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dumitru Tudosoiu.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma propusă
de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de
zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul fiscal 2013”.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă: „La anexa nr.1, dintr-o eroare de tehnoredactare, în
titlu se va corecta: anul 2013 în loc de anul 2012”.
Domnul primar Tudor Pendiuc: „Hotărârea de Guvern a fost aprobată astăzi însă nu
a fost încă publicată în Monitorul Oficial. În această Hotărâre se precizează că nivelurile
taxelor şi impozitelor se indexează obligatoriu cu 16,05%, după cum este prevăzut şi în Legea
nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în care
se prevede că indexarea cu coeficientul de inflaţie se realizează pe ultimii 3 ani de zile. Din
informaţiile pe care le deţinem, Guvernul, în primele zile ale lunii ianuarie, se va întâlni în
şedinţă pentru a stabili posibilitatea de a fi micşorate sau mărite aceste impozite şi taxe locale.
Începând cu 3 ianuarie 2013 nu avem însă nicio altă bază legală decât această Hotărâre de
Guvern. Nu putem intra în anul fiscal 2013 fără taxe şi impozite aprobate conform legii. Mai
avem varianta să nu începem încasarea taxelor şi impozitelor locale şi să decalăm cu aprox. 10
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zile până la clarificarea situaţiei; în acelaşi timp, intrăm în anul 2013 fără taxe şi impozite
aprobate. Dacă Guvernul va da o Ordonanţă prin care acestea să fie micşorate, foarte bine, vom
vedea la momentul respectiv. Este vorba despre Hotărârea de Guvern nr.1309/2012 care a fost
aprobată.”
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „În opinia mea nu avem decât o singură soluţie.
Hotărârea nr.1309/2012 este obligatorie şi până la 31 decembrie trebuie pusă în aplicare. La
această oră suntem obligaţi să aplicăm Hotărârea de Guvern în forma respectivă. Este adevărat
că nu toate taxele se indexează; unele sunt în sumă fixă şi rămân la fel”.
Doamna consilier Sanda-Cristina Fulga: „Este vorba despre două acte normative
diferite. Primul act este Hotărârea de Guvern care nu a fost publicată încă în Monitorul Oficial
(dacă are număr şi este redactată nu înseamnă că este şi publicată). Avem termen 45 de zile de
la publicarea în Monitorul oficial să aprobăm o hotărâre de consiliu local de modificare,
completare sau abrogare a hotărârii anterioare a consiliului local privind subiectul în discuţie.
Avem nevoie de stabilirea unei analize şi de criteriile care au dus la aceste cote. Noi am fost
înştiinţaţi astăzi la ora 1100 despre această şedinţă extraordinară de consiliu. Nu ştiu cine şi ce a
avut în vedere la stabilirea acestor cote. Era necesară analizarea în şedinţă publică; nu cred că
cetăţenii acestui oraş nu sunt interesaţi dacă li se majorează impozitele şi taxele. Al doilea act
normativ este Ordonanţa de Guvern care încă nu s-a dat. Hotărârea de Guvern nu este
obligatorie ci se stabileşte că se pot indexa impozitele şi taxele raportat la nivelul ratei inflaţiei.
Acest lucru însemnă că, începând din 4 ianuarie 2013, se va publica Ordonanţa de Guvern care
ne dă posibilitatea de a mări sau chiar de a micşora. Dacă avem excedent bugetar din ultimii 23 ani, nu mai este nevoie să majorăm aceste taxe ci am putea să le stagnăm.”
Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu am să intru în nicio contradicţie cu nimeni dar
am să vă citesc că nu «se pot…» ci «sunt indexate». În proiectul nostru se face menţiunea
«Hotărârea intră în vigoare începând cu anul fiscal 2013». Ordonanţa care va fi dată în ianuarie
2013 va stabili probabil mai multe lucruri. Este obligatoriu să avem la data de 1 ianuarie 2013
taxe şi impozite aprobate. Acestea nu se măresc ci se indexează potrivit Legii nr.343/2006.
Consiliul local nu măreşte taxele şi impozitele ci respectă prevederile legale”.
Domnul consilier Mihai Tudor: „Discutăm despre o Hotărâre de Guvern care nu a
fost încă publicată în Monitorul Oficial; cel puţin nu am văzut-o pentru a putea face o analiză şi
a stabili cine are dreptate. În cursul zilei l-am văzut de mai multe ori, la posturile de
televiziune, pe domnul ministru Liviu Dragnea care spunea, foarte clar, că este la latitudinea
consiliilor locale de a indexa sau nu (indexarea este tot o mărire) taxele şi impozitele locale.
Dumneavoastră spuneţi că este obligatoriu. De aceea, noi nu putem să ne pronunţăm acum
pentru că nu avem nici acea Ordonanţă de Guvern şi nu ştim despre ce este vorba. Noi venim
cu o mărire de 16,05% în condiţiile în care, acest proiect nu a fost în dezbatere publică şi nu are
nici raport de specialitate. Nu ştim cât reprezintă această majorare de 16,05%: 1 mld., 2 mld., 5
mld. de lei? Ştim dacă va putea fi suportată de populaţie? Facem această majorare şi vom
constata că o să fie încasaţi la buget mai puţini bani deoarece populaţia nu-şi va permite să
plătească. Noi suntem aici şi pentru a găsi alte soluţii de mărire a bugetului local. Este simplu
să se indexeze taxele şi impozitele locale pentru a obţine mai mulţi bani la buget dar nu aceasta
este soluţia pentru Piteşti. Consiliul local nu trebuie să se bazeze pe banii cetăţenilor pentru a
mări bugetul”.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Probabil că hotărârea a fost făcută în grabă dar
nu am avut altă soluţie. A lăsa municipiul fără taxe şi impozite stabilite pentru anul viitor este o
mare răspundere. De altfel, există în hotărâre următoarea menţiune: «Hotărârea intră în vigoare
la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului României». Nu
putem ignora o lege care prevede că indexarea se face din 3 în 3 ani cu rata inflaţiei; Guvernul
şi-a făcut datoria potrivit legii şi a dat hotărârea prin care se indexează impozitele şi taxele. Nu
este vorba de mărire de taxe ci de indexare.”
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Domnul consilier Marin Preda: „Domnul primar a spus foarte clar că această
Hotărâre de Guvern impune indexarea cu 16,05%. În această situaţie, suntem obligaţi să
aplicăm prevederile acestui act normativ, indiferent dacă se publică mâine sau în ziua
următoare. Nu putem începe anul viitor fără impozite şi taxe”.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Guvernul trebuia să dea în aprilie Hotărârea şi
până în mai trebuia să aprobăm hotărârea noastră.”
Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Cred că cel mai bine şi mai sănătos ar
fi fost ca această şedinţă să aibă loc mâine dimineaţă şi ne-am fi lămurit şi ar fi dispărut toate
aceste discuţii. Suportul şi fundamentul acestei hotărâri sunt pur şi simplu tehnice. Nu vorbim
aici de măriri sau instituiri de biruri pentru piteşteni ci de o chestiune pur tehnică: de a se
asigura suportul încasării impozitelor şi taxelor începând cu data de 3 ianuarie 2013. În
condiţiile în care nu s-ar adopta această hotărâre şi Hotărârea de Guvern abrogă toate actele
normative de nivel local care stabilesc impozite şi taxe atunci din 3 ianuarie 2013 nu ar exista
suport tehnic pentru încasarea impozitelor şi taxelor. De altfel, după cum a precizat şi domnul
secretar, este prevăzut că hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Hotărârii Guvernului României. Din punct de vedere normativ cred că nu sunt
probleme. Evident, în momentul în care se va discuta despre mărirea impozitelor şi taxelor, la
latitudinea administraţiei locale, voi fi unul dintre cei care va avea ceva de spus. În momentul
de faţă se face mult zgomot pentru nimic, având în vedere caracterul tehnic al acestei hotărâri.”
Domnul consilier Mihail Tudor: „Poate o Hotărâre de Guvern să abroge o hotărâre
de consiliu local? Ce înseamnă ca şi creştere a bugetului această indexare?”.
Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Hotărârea de Guvern abrogă orice act
normativ”.
Domnul consilier Gheorghe Dinescu: „Sunt 2 probleme: nu putem vota deoarece
Hotărârea de Guvern nu a apărut în Monitorul Oficial dar nu putem intra în anul fiscal 2013
fără a avea taxe şi impozite aprobate. De aceea, sunt de acord cu domnul consilier Nicolae
Zărnescu că această şedinţă trebuia să se ţină mâine”.
Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Domnule consilier Dinescu, de aceea
am şi prevăzut în hotărâre că va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Hotărârii Guvernului.”
Domnul consilier Gheorghe Dinescu: „Gândiţi-vă că nici noi nu putem vota ceva ce
nu a apărut”.
Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Plecând de la prevederea că hotărârea intră
în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului haideţi să
urmăm un raţionament în sens invers. Dacă Hotărârea de Guvern nu va fi publicată în
Monitorul Oficial niciodată? Înseamnă că această hotărâre nu va intra în vigoare niciodată”.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Sanda-Cristina Fulga: „Domnule preşedinte, nu ne-aţi întrebat
dacă avem amendamente şi nu le-am discutat”.
Domnul preşedinte de şedinţă: „Am deschis capitolul discuţii în care aţi expus
punctual tot ce aţi dorit. Nu am întrerupt pe nimeni”.
Doamna consilier Sanda-Cristina Fulga: „Amendamentul se referea la scăderea
indexării cu 4%, în caz de excedent bugetar”.
Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Cred că, aşa cum prevede şi
regulamentul, momentul amendamentului a fost depăşit. A existat un moment pentru
formularea amendamentelor, el nu a fost valorificat, nu s-a înscris nimeni la discuţii cu
formulare de amendamente. Astfel, în situaţia în care s-a ajuns la momentul votului, cred că
trebuie să votăm”.
Doamna consilier Sanda-Cristina Fulga precizezaă că Regulamentul ar trebui
respectat şi cu privire la termenul de anunţare a unei şedinţe de comisii şi de consiliu.
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Domnul primar Tudor Pendiuc: „Convocarea consiliului s-a făcut de îndată, potrivit
legii. În al doilea rând, nu se indexează toate taxele şi impozitele ci numai cele pe clădiri şi pe
terenuri. Din calculele noastre, se indexează nu cu 16% ci cu 10%. Făcând un calcul
aproximativ, este vorba de 9-10 mld. lei în plus, ceea ce pentru bugetul municipiului Piteşti nu
este o sumă foarte mare. Şi dacă va apărea acea Ordonanţă cu siguranţă vom corecta şi vom
reveni la cele dinainte dar trebuie să intrăm în anul fiscal în regulă; trebuie să respectăm legea.
Aceasta nu este o hotărâre de Guvern politică, este una tehnică”.
Doamna consilier Sanda-Cristina Fulga: „Voi ataca în Contencios”.
Domnul preşedinte de şedinţă: „Este dreptul dumneavoastră”.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea
adusă, care este aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă” (doamna consilier SandaCristina Fulga şi domnii consilieri Gheorghe Dinescu, Mircea Dinu, Gheorghe Mălacu, Mihail
Tudor), devenind
Hotărârea nr. 241/27.12.2012.
Domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitru Tudosoiu

SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca-Maria Niţu
1ex.
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