Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 30 decembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 17,00, la
care participă un număr de 9 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
motivat domnii consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Coman Traian, Morar Niculai,
Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
559 din 23 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) şi art. 68 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consilierii au fost convocaţi pe bază de invitaţie de doamna secretar Corfală Georgeta,
pentru care s-a semnat de primire pe un tabel nominal. În invitaţie s-a precizat data, ora, locul
ţinerii şedinţei şi proiectul ordinii de zi.
Preşedinte de şedinţă este domnul Tiron Irinel-Neculai, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 22.11.2013.
Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile adoptate, în
condiţiile legii.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei si Berghieva Liviu – consilier contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
19.12.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată din data de
22.12.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna
Păltinoasa pentru anul 2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Proiectul ordinii de zi prezentat, se supune la vot. Se votează prin vot deschis. În
unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Se trece la dezbaterea problemelor din ordinea de zi aprobată:
Punctul 1 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19.12.2013.

Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl
supune spre aprobare.
Cu un număr de 8 voturi “pentru” şi o abţinere – a dlui Checheriţă George, procesulverbal din şedinţa extraordinara din data de 19.12.2013 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 22.12.2013. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 8 voturi “pentru” şi o abţinere – a dlui Checheriţă George, procesulverbal din şedinţa de îndată din data de 22.12.2013 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Dl Berghieva Liviu prezintă Proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Păltinoasa pentru anul 2014, iniţiator fiind
domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar, se face
cunoscut domnilor consilieri faptul că a supus spre aprobare acest proiect de hotărâre, având în
vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor şi taxelor locale prevăzute la
art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, coroborat
cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale HG nr.44/2004 – privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
Nivelul impozitelor şi taxelor constituie un aspect esenţial, cu impact direct asupra
gradului de evaziune fiscală şi asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului local.
În baza art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, nivelul impozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual cu până la
20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu
excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. d).
Având în vedere aceste aspecte legislative, domnul primar face cunoscut că executivul
propune pentru anul 2014, majorarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice cu 20% faţă de nivelurile stabilite în Codul fiscal, ceea ce reprezintă o majorare cu 7-9%
faţă de cele utilizate în anul 2013. Se propune această majorare, având în vedere faptul că în
ultimii ani nivelurile impozitelor şi taxelor au fost aproximativ la acelaşi nivel, în timp ce
cheltuielile pentru serviciile oferite cetăţenilor (iluminat public, salubrizare, alimentare cu apă şi
canalizare) au crescut considerabil, ceea ce adus la creşterea datoriilor faţă de firmele care
prestează aceste servicii.
Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru anul 2014, executivul propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv acordarea unei
bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe
teren şi a impozitelor pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către persoanele
fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, aşa cum a fost stabilită şi pentru anul
2013.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
Acesta prezintă Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 .

Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind dna
Rotari Eugenia, este favorabil.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la materialele
prezentate.
Se discută taxele speciale stabilite pentru funcţionarea Serviciului de salubrizare.
Executivul a propus taxa de 5 lei/familie/lună – persoane fizice şi 10 lei/lună pentru agenţii
economici. Dl consilier Nuţu Constantin propune ca deşeurile menajere să fie ridicate şi în satul
Capu Codrului de la cetăţeni, de către un salariat al primăriei.
Unii consilieri spun că aceste taxe sunt prea mari, mai ales pentru agenţii economici.
Domnul primar precizează că taxele nu sunt mari în comparaţie cu alte localităţi, unde la
persoane fizice, pe familie variază între 10 şi 15 lei pe lună. Taxa de 5 lei de familie pe lună nu
este exagerată, având în vedere faptul că plata pentru ridicarea şi transportul deşeurilor menajere
depăşeşte cu mult încasările în acest domeniu. Faţă de anul 2013 aceste taxe sunt mai mari, este
adevărat, dar trebuie avut în vedere faptul că aceste taxe nu au suferit modificări de la data
înfiinţării serviciului de salubrizare.
Dl consilier Checheriţă George este de acord cu faptul ca aceste taxe să fie mai mari
pentru agenţii economici faţă de persoanele fizice. Cu toate acestea, ţinând cont de faptul că
populaţia este destul de sărăcită datorită crizei economice, taxele i se par prea mari, mai ales
pentru persoanele fizice, care mai au şi alte taxe şi impozite de plătit. De asemenea mai propune
ca taxele pentru clădiri şi terenuri să nu fie majorate faţă de anul 2013.
Domnul primar îşi menţine punctul de vedere cu privire la majorarea impozitelor şi
taxelor la clădiri şi terenuri, aşa cum a arătat în expunerea de motive, iar ceilalţi consilieri au fost
de acord.
Dl consilier Nuţu Constantin propune pentru agenţii economici taxa de salubrizare de 8
lei/lună. Ceilalţi consilieri sunt de acord cu această propunere.
Dl consilier Bergheva Florin-Ioan spune că taxa de majorare cu 20% la mijloacele de
transport este prea mare. Propune o majorare cu 10% faţă de Codul fiscal la acest capitol.
Consilierii sunt de acord cu această propunere.
Nefiind alte luări la cuvânt, taxele şi impozitele propuse pentru anul 2014, rămân cele
prezentate, cu excepţia taxelor la mijloacele de transport, majorare cu 10% faţă de Codul fiscal şi
taxa de salubrizare la agenţii economici.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 9 consilieri prezenţi, 8 consilieri votează “pentru”, iar dl
Checheriţă George se abţine de la vot. Cu majoritate de voturi, Hotărârea privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, a fost adoptată.
Domnul Tiron Irinel-Neculai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Tiron Irinel-Neculai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

