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Dl. Girigan Eugen preşedintele de şedinţă  declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocata  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr.
235/01.02.2013  pentru  data  de  05.02.2013,  ora  14,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali si lipsesc motivat : dl. Barba
Niculai, dl. Cirlan Liviu, dl. Ciobanu Timofi Adrian si dl. Ungurian Daniel.

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Viceprimar  Ovidiu  Doroftei,  dl.  Viceprimar
Gavril  Virvara  ,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan  Ciutac,  d-na  Elisabeta  Vaideanu  -Director
economic, d-na Viziteu Irina -sef Serviciu impozite si taxe persoane fizice , d-na Nicolescu Viorica-
sef  Serviciu  impozite  si  taxe  persoane  juridice  ,d-na  Bujorean  Violeta  –sef  serviciu  acte
administrative,  relatii  publice,  circulatia  si  pastrarea  documentelor  ,  dl  Paul  Iftimie-sef  serviciu
contencios administrativ , juridic din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul
de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou ; 

Dl. Girigan : aminteste ca grupul consilierilor USL a solicitat amanarea acestui proiect 
prezentat in ultima sedinta a Consiliului Local . De la acea data proiectul a fost analizat si a 
fost corelat cu hotararea adoptata cu privire la reducerea taxei de salubrizare si concluzia 
acestei analize a fost ca o familie standard compusa din patru persoane si care locuieste intr-
un apartament cu 3 camere va plati mai putin comparativ si nivelul taxelor si impozitelor 
stabilite pentru anul trecut .Doar cei care au mai multe proprietati vor plati impozite si taxe 
usor majorate .
Domnia sa precizeaza faptul ca se are in vedere ca pentru urmatoarea perioada de timp sa se ia
in calcul si reducerea impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

Dl. Girigan Eugen, presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei .

1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 5/01.02.2013 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2013-initiator primarul municipiului Suceava 

VOT : Da -19 voturi

Punctul 1.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 5/01.02.2013 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013-initiator primarul municipiului 
Suceava 

Comisia economica aviz negativ , comisia de tineret -discutii in plen , celelate comisii de 
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare
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Dl. Harsovschi : este de parare ca taxa de salubrizare trebuia oricum redusa , independent de 
decizia de majorare sau mentinere a impozitelor si taxelor locale si asta datorita faptului ca 
gunoiul nu mai este transportat la Botosani . Domnia sa doreste sa stie si cati dintre consilierii 
locali si-au achitat pana la aceasta ora impozitele si taxele locale .
Domnia sa precizeaza ca membrii PDL reprezentanti ai Consiliului Local vor vota impotriva 
proiectul de majorare a impozitelor si taxelor locale si in situatia in care acesta hotarare va fi 
adoptata solicita membrilor USL reprezentanti ai Consiliului Local sa fie primii care vor plati 
diferenta pentru ca cetatenii sa fie informati ca acesti au fost primii care au platit diferenta .
Dl. Primar : precizeaza ca nici suma de 4 lei/persoana reprezentand taxa de ecologizare nu 
acopera cheltuielile de salubrizare . Domnia sa mentioneaza ca suma necesara intr-un an 
pentru cheltuielile de salubrizare este de 6.000.000 lei, iar anul trecut in conditiile in care 
nivelul taxei de salubrizare a fost de 4 lei/persoana suma incasata  a fost de 4.000.000 lei la 
acest capitol.Dupa necesitatile aferente serviciului de salubrizare taxa de ecologizare ar fi 
trebuit majorata si mentioneaza ca taxa de 4 lei/persona pentru salubrizare a fost adoptata 
inainte ca gunoiul menajer sa fie transportat la Botosani .
Dl. Tataranu : precizeaza ca exista cadrul legislativ de majorarea a impozitelor si taxelor 
locale , mai ales in conditiile existentei arieratelor si nu intelege de ce acestea trebuie aprobate
si printr-o hotarare a Consiliului Local . In ceea ce priveste diminuarea taxei de ecologizare 
domnia sa  catalogheaza ca fiind „ praf in ochi „  intrucat aceasta taxa trebuia majorata . Chiar
daca reprezentantii PDL din Consiliul local nu vor vota acest proiect acesta tot va fi votat si 
va fi adoptat intrucat majoritatea in consiliu o reprezinta membrii USL , si mai mult decat atat
exista un act normativ in acest sens care impune acest lucru .
Dl. Primar : precizaeza ca obligativitatea adoptarii in cadrul Consiliului Local a acestei 
hotarari este stabilita de Ordonanta nr. 8/2013 care modifica Codul fiscal in acest sens.
Dl. Doroftei : precizeaza ca urmare a discutiilor purtate pana la acest moment , ca legea nu 
este discutabila si nici negociabila , nefiind vorba de campanie electorala, populism sau 
politicianism. Cine voteaza impotriva legii isi asuma sa faca acest lucru , dar o hotarare de 
respingere a acestui proiect ar fi revocata sau atacata in contecios administrativ de catre 
prefectura.
In ceea ce priveste diminuarea taxei de salubrizare aceasta vine ca o compensare la decizia de 
majorare a impozitelor si taxelor locale . Cheltuielile cu transportul au fost suportate din 
bugetul municipiului si nu in mod special din taxa de salubrizare si nu a fost afectat in vreun 
fel , respectiv in plus sau in minus , cheltuiala cu taxa de salubrizare / persoana ,ci doar a gre 
vat bugetul municipiului per a ansamblu  .Taxa majorata reprezinta o obligatie ce decurge din 
Codul Fiscal , dar este si o problema de gestionare a bugetului atata timp cat municipalitatea a
inregistrat  arierate 
Dl. Seredenciuc : precizeaza ca niciun vot nu poate fi imperativ si considera ca nimeni nu 
poate obliga pe cineva sa voteze in vreun fel
Dl. Primar : aceasta tergiversare a impozitelor si taxelor locale a dus la situatia in care la 
acest moment nu se mai incaseaza taxe si impozite locale si aceasta discutie trebuie sa 
transmita un mesaj clar sucevenilor care sa vina la primarie pentru a-si achita aceste obligatii .
In acest sens solicita ca dicutiile in contradictoriu sa fie abandonate si precizeaza ca cetatenii 
nu doresc altceva decat ca legea sa fie respectata. 
Dl. Aramescu : chiar daca legea este foarte clara domnia sa considera ca aceasta este 
indreptata impotriva cetatenilor si intreaba de ce a fost convocat Consiliul Local in aceasta 
sedinta daca legea este clara .
Dl. Primar : convocarea a fost obligatorie tocmai prin ordonata care a fost emisa si chiar daca
o lege este „ stramba” ea trebuie respectata

2



Dl. Aramascu : mentioneaza ca solutiile nu trebuie cautate in buzunarul cetatenilor ci trebuie 
cautate solutii pentru ca cetatenii sa aiba venituri pentru a avea cu ce plati aceste taxe si 
impozite 
Dl. Bradatan : este de parere ca situatia trebuie judecata prin prisma unor oameni gospodari 
si tocmai de aceea considera ca si primaria trebuie sa traiasca din incasarile care vin spre 
aceasta . O solutie ar fi asa cum a precizat si dl. Girigan  ca acesti contribuabili care aduc 
venituri mari la primarie, respectiv persoanele juridice sa poate plati mai putin . Mentioneaza 
ca deocamdata nu s-a gasit o solutie pentru a se pune in practica acest aspect dar mai ramane 
de vazut ce se poate face in acest sens.Precizeaza ca per ansamblu cand se face bilantul 
primariei important este ca aceasta sa nu ramana cu datorii foarte mari care ar putea genera 
blocaje  ceea ce nu ar fi de dorit
Dl. Girigan : mentioneaza ca ar fi existat o singura situatie in care la acest moment 
impozitele si taxele locale nu trebuiau majorate , respectiv daca nivelul acestor ar fi fost la 
aceasta data conform actualei propuneri prezentate in acest proiect. Domnia sa specifica ca 
exista situatii in tara unde nivelul acestora a fost majorat ritmic si in aceasta situatie acestia nu
mai trebuie sa adopte o hotarare de majorare cu 16.05%
Dl. Harsovschi : nu contesta faptul ca taxele nu trebuiau majorate , dar subliniaza ca puterea 
financiara a cetatenilor a scazut ceea ce face ca si nivelul de incasare a  acestora sa scada . 
Este constient de faptul ca e nevoie de bani la buget dar acestia trebuie luati de acolo unde 
sunt .
Dl. Grosar : solicita ca cei care vor avea de primit bani din partea primariei sa nu li se dea 
aceste sume  ci sa li se scada din impozitul datorat pentru anul viitor .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-12 voturi
           Nu-7 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Dl. Girigan , presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       SECRETAR MUNICIPIU
     GIRIGAN EUGEN                                                                          JR. CIUTAC IOAN

INTOCMIT 
ROMEGA DELIA
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