JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 12.01.2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Piteşti, convocatorul fiind
înregistrat sub nr. 1270 din 10.01.2013.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Tudor Pendiuc
- Primarul Municipiului Piteşti;
- d-na Elena Ţintilă Neacşu - Director Executiv Direcţia Administraţie
Publică Locală.
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.
Doamna director Elena Ţintilă Neacşu face prezenţa consilierilor, constatânduse:
- consilieri prezenţi - 18;
- consilieri absenţi - 5 (domnii consilieri: Dinescu Gheorghe, Gentea
Cristian, Moşteanu Florentin-Andrei, Prodănel Adrian-Mihai şi Tudosoiu Dumitru).
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Zărnescu Nicolae Valeriu.
Se supune la vot motivarea absenţelor de la şedinţa extraordinară a consiliului
local din data de 27.12.2012 a doamnei consilier Zoană Maria-Gabriela şi a domnilor
consilieri Apostoliceanu Sorin, Avrămescu Tiberiu-Cristian, Bănică Iuliu-Radu,
Neacşu Mariean şi Prodănel Adrian-Mihai, care sunt aprobate în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, 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 pentru modificarea şi completarea HCL
nr. 241/2012 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.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Domnul primar Tudor Pendiuc: Revenim la nivelul anului 2012 şi era
obligatoriu să se aprobe şi hotărârea de la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Mariean Neacşu: Anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre
face precizarea „Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu
construcţii”, dacă vă uitaţi vedeţi şi dvs. că există o deosebire destul de mare între
terenurile situate în zona A şi cele situate în zona D. Eu am propus în şedinţa din luna
mai a anului 2010, efectuarea unei noi zonări a municipiului Piteşti, iar după cum se
ştie, în anumite părţi s-au construit nişte cartiere rezidenţiale. Este vorba de zona
Tancodrom, Câmpului şi altele. Revin cu această solicitare şi l-aş ruga pe domnul
primar Tudor Pendiuc, dacă este de acord, să vină în cursul anului cu un proiect de
hotărâre şi să facem această nouă zonare. În foarte multe oraşe s-a procedat aşa şi se
aduc foarte mulţi bani la bugetul local.
De asemenea, solicit ca taxa hotelieră care la ora actuală reprezintă 1% din
valoarea unei zile hoteliere să fie majorată undeva la 5%, majorarea taxei pe
publicitate care este estimată astăzi la 3%, o propunere să o ducem la 5% şi alte taxe
speciale care consider că toate însumate pot veni cu o contribuţie substanţială la
bugetul local.
În final, aş dori să mi se spună cât reprezenta valoric sau procentual din bugetul
local indexarea de 10% a impozitelor şi taxelor locale.
Domnul primar Tudor Pendiuc: 1. Taxa hotelieră nu se poate schimba, este
stabilită de Codul Fiscal.
2. Noi nu avem taxe speciale.
Domnul consilier Mariean Neacşu: Prin cote adiţionale noi putem să venim cu
o majorare de până la maxim 20%.
Domnul consilier Mihail Tudor: Este bine că s-a revenit cu impozitele şi taxele
locale la nivelul anului 2012, aş vrea doar să întreb ce se va întâmpla cu cetăţenii care
şi-au plătit impozitele pe care le-am stabilit la finele anului 2012?
Domnul primar Tudor Pendiuc: Sunt în jur de 1100 de persoane care au achitat
deja impozitul, au fost informaţi şi li s-a recomandat să amâne plata până după 20
ianuarie. Cu toate acestea, oamenii au plătit motivând că scapă de-o grijă, creşterea nu
este prea mare sau dacă se revine, diferenţa să fie trecută în anul următor. Cine
doreşte îşi poate lua banii înapoi.
Codul fiscal ne obliga să aplicăm prevederile H.G.R. nr. 1309/2012 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, de altfel,
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în domeniul impozitelor şi taxelor locale, face referire la această hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 1/12.01.2013.
Domnul preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de
zi : „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului municipiului Piteşti a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul
2012”.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
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- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 2/12.01.2013.
Domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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