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MINUTA 
şedinţei publice ce a avut loc în data de 05.11.2009 având ca obiect dezbaterea 

proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010 
 
 

 La şedinţă au participat Primarul municipiului Suceava – dl. Ion Lungu, 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Harşovschi Lucian, Consilier local dl. Onofrei 
Răileanu Gheorghe, Consilier local dl. Drăgoi Daniel, dl Câmpan Dumitru, Directorul 
Direcţiei de buget, contabilitate şi fiscalitate – d-na Elisabeta Văideanu, Şef Serviciul 
fiscalitate persoane fizice – d-na Irina Viziteu, Şef Serviciul prelucrare automată a datelor 
– d-na. Gabriela Potorac, Şef Serviciul fiscalitate persoane juridice – d-na Viorica 
Nicolescu. 
 Din partea mass – mediei participă: dl. Valentin Adomnicăi – Crai Nou 
 
 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pe anul 2009, respectiv: 
 - Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2010 sunt stabilite în conformitate 
cu H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010, nivelul impozitelor şi taxelor locale rămânând acelaşi, cu excepţia celor a 
căror majorare este impusă de H.G. 956/2009. Faţă de impozitele şi taxele locale stabilite 
pe 2009 în 2010 se elimină taxa specială pentru sport şi taxa de intrare în bazar 

- Pentru anul 2010, se propune aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de 
inventar a clădirii aflată în proprietatea contribuabilului, conform art.253 alin.2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul 
în care clădirea nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, 
cota impozitului pe clădiri este de 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii 
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a 
efectuat prima reevaluare, conform art.253 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

- Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau 
privată a statutului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date 
în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe 
clădiri, cu modificările şi completările ulterioare, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

- Cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevazută la art.270 alin (4) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,  se stabileşte de Consiliul Local fiind cuprinsă 
între 1% si 3%, propunându-se pentru anul 2010 o cotă de 3% din valoarea serviciilor de 
reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 



- Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau 
privată a statutului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date 
în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren, 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

- Bonificaţia prevazută la art.255 alin.2, art.260 alin.2 si art.265 alin 2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare poate fi 
cuprinsă între 5-10% inclusiv şi se stabileşte în cazul impozitului pe cladiri şi a 
impozitului pe teren la 10%  - pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul achitării 
integrale a acestora până la data de 31.03.2010, inclusiv. 

- De asemenea, se acordă bonificaţia de 10% în cazul taxei de salubrizare pentru 
persoane fizice şi juridice, în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 
15.03.2010, inclusiv. 
 
 Dl Primar mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise 
lucrările şedinţei. 
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