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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 15 octombrie 2009, în Sala de Consiliu a Primăriei 

Municipiului Timişoara, au participat reprezentanţi ai Direcţilor Fiscală şi de Comunicare, mass-media 
locale, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, cetăţeni. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore, 
începând cu ora 16.  
 

Ordinea de zi 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2010. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adrian Schiffbeck, Direcţia Comunicare: „Biună ziua. Ma numesc Adrian Schiffbeck si lucrez la Biroul de 
Relatii Publice. Astăzi avem în dezbatere publică un proiect de hotărâre care se referă la modificarea unei 
hotărâri de Consiliu Local din 2009, nr. 196, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul viitor. 
Dezbaterea e organizată la iniţiativa Direcţiei Fiscale. Tot ce se va discuta va fi înregistrat şi va fi transmis 
Direcţiei Fiscale şi Consiliului Local, care are competenţa de a face amendamente şi de a adopta proiectul în 
plen. O rog pe colega mea Carmina Niţescu să vă spună câteva cuvinte despre ce a stat la baza proiectului şi 
aşteptăm propunerile, comentariile şi sugestiile dvs pe marginea proiectului. Mulţumesc”. 
Carmina Niţescu, Direcţia Fiscală: „Bună ziua. Primul motiv pentru care am venit cu această modificare 
este apariţia HG nr. 956 din 2009, care indexează valorile impozabile şi impozitele stabilite în sumă fixă. O 
dată cu apariţia acestei hotărâri, şi Consiliile Locale trebuie să îşi alinieze nivelurile. Faţă de HCL 
precedentă, avem o modificare, în sensul că majorarea de 6%, stabilită prin 196/2009, raportat la nivelul 
hotărârii care a fost aplicată pe valori între 2007 – 2009, se revocă. Anexa 1 va fi înlocuită. Şi voi da câteva 
exemple. Pt eliberarea CU, am avut o majorare de 6%, acum nu mai propunem majorare, ci mergem pe HG. 
Majorarea care a fost aplicată persoanelor fizice şi juridice, de 6% - la persoanele fizice vorbesc mai mult de 
locuinţele de domiciliu - aliniatul care reglementa majorarea se revocă. La persoanele juridice, la fel. La 
persoanele fizice, impozitul pt locuinţele de domiciliu va fi cel stabilit prin Codul Fiscal şi Hotărâre, cu 
valorile indexate. Practic, anulându-se majorarea de 6% stabilită de CL, pt persoana care are o singură 
locuinţă, cea de domiciliu, în plus faţă de ce a plătit în 2009 e un procent de 14%. Indexarea a venit cu 20%, 
dar majorarea CL nemaifiind adăugată acestei indexări, practic 14% este pt locuinţa de domiciliu majorarea 
efectivă. Pt o locuinţă cu o suprafaţă de 50 mp în zona A, în 2009 se plăteau 89 de lei, în 2010, va plăti 101 
lei. Majorarea e undeva la 14%. Unde am avut majorare de 6%, CL nu mai majorează, nici taxele din anexa 
1, astfel încât majorarea efectivă va fi de 14. Se va simţi 20% din HG de ex la certificatul de producător, de la 
57 se majorează la 68 de lei. Sau o altă indexare, la taxa pt avizarea autorizaţiei de alimentaţie publică, şi aici 
la fel, se vor simţi cei 20%, pt că aici CL nu a avut majorare. Cam astea sunt prevederile mari pe anexa 1. 
Majorarea la care CL ar fi putut interveni, cu până la 20% în plus faţă de ce rezultă din HG – până la urmă 
Codul Fiscal obliga Guvernul să majoreze aceste valori o dată la trei ani, ne aşteptam la o HG prin care să se 
indexeze cu rata inflaţiei. Aceasta a fost de circa 20% în ultimii trei ani. Noi nu am propus o majorare în plus, 
decât la nivelul a ceea ce Guvernul a hotărât. Prin urmare s-a revocat articolul din HCL 196/2009. Inclsuiv 
nivelurile amenzilor au fost indexate prin HG, ceea ce ne-a determinat şi pe noi să modificăm nivelul 
sancţiunii pe care o avem prevăzută pt persoanele care nu depun la timp sau deloc declaraţii, pt cei care 
datorează impozit ca urmare a unei structuri de afişaj. Şi nivelurile amenzilor le-am corelat cu nivelurile din 
HG. Iar la art. 1, lit. B din HCL 196/2009; am propus cota de impozitare la clădirile care au fost dobândite 
sau reevaluate în ultimii trei ani, de 1,5%, în cazul persoanelor juridice. Fără o altă majorare. Deci practic şi 
majorarea care a fost propusă iniţial pt persoanele juridice a fost revocată. Restul prevedrilor din HCL 
precedentă – anexele 2 şi 5 – rămân neschimbate. Ce se schimbă e să corelăm HCL privind nivelul 
impozitelor şi taxelor, cu HG care a apărut luna trecută, 956. Dacă aveţi întrebări...” 
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Darius Jumanca, SC Metaltim: „Vreau să vă întreb dacă dvs aţi luat o decizie pt pers. fizice, de a nu majora 
decât la limita prevederilor legale, de ce nu folosiţi aceeaşi metodă şi pt persoanele juridice? Credeţi cumva 
că persoanelor juridice le e mai bine sau le va fi mai bine în 2010? Nu ştiu. Lucrurile ar trebui cântărite cu 
aceeaşi unitate de măsură”. 
Carmina Niţescu, Direcţia Fiscală: „Nu credem că le e mai bine persoanelor juridice. Toţi trecem prin 
aceeaşi realitate, aceeaşi criză. Practic, şi la persoanele juridice nu se va aplica nici o majorare. Cota e cea 
maximă din Codul Fiscal”. 
Ovidiu Şandor, Modatim Investment: „Pt o informare corectă, impozitul pe clădiri pt persoanele juridice 
creşte de la nivelul din 2009, care e de 0,75%, plus 20%, adică 0,9%, la 1,5%, adică de la un an la altul, e 
vorba de o majorare de 66%. În realitate, creştem cu 66% impozitul pe clădiri. Nu cred că Primăria putea să 
aleagă un moment mai prost pt o majorare de impozite. Lispeşte din HCL o motivare cu privire la această 
taxă. Anexa 1 are o motivaţie, prin HG, dar această majorare nu are nici cea mai mică motivaţie. Am putea 
crede că e vorba de faptul că au scăzut încasările, însă dl. director Bodo a spus că sunt la zi. Dar chiar dacă ar 
scădea, ar trebui să veniţi cu un proiect în care să ne arătaţi cum îşi propune Primăria să scadă cheltuielile 
curente, căm vă propuneţi să restructureze regiile, care absorb subvenţii tot mai mari, şi dacă după acele 
măsuri se dovedeşte că mai trebuie umblat la impozite şi taxe, sunt convins că şi cetăţenii şi firmele vor sta 
de vorbă cu Primăria. Dar în contextul în care anul acesta cheltuielile curente cresc la Primăria Timişoara cu 
12%, subvenţiile către regii cresc cu 38%, în schimb scad investiţiile cu 30%, credem că această modalitate 
de a băga mâna Primăriei mai adânc în buzunarul contribuabilului e cel puţin neprofesionistă şi dubioasă”. 
Nicolaie Olaru: „Eu îl susţin pe domnul, nu acceptăm majorarea pt că suntem în criză, oamenii nu au locuri 
de muncă iar pensionarii au fost indexaţi cu 2%. Majorarea cade pe omul necăjit. Pensionarii vă plătesc dările 
primii. Nu mi se pare în regulă să punem biruri pe oameni. Regiile să facă treaba, nu să reducă, să rămână 
şefii, omul care munceşte să fie retribuit după ce munceşte. Dvs trebuie să justificaţi ce faceţi cu banii. Anul 
trecut au reabilitat carosabilul, acum se sparg drumurile şi se reabilitează coloanele. Unii au palate şi nu 
plătesc nimic la Primăria Timişoara. Dacă măriţi taxele, nu încasaţi nici cele care... tariful la gunoi, la apă de 
ploaie... O ducem tot mai prost. Dvs veniţi ce a hotărât Guvernul, banii aceia trebuie să se întoarcă la 
contribuabil. Dacă dau 5 lei, trebuie să ştiu ce faceţi cu ei. Vă pot da n exemple. Sunt şi bolovani prin oraş 
care fac prostii, să îi sancţioneze Poliţia Comunitară. Cărăm gunoiul la 200 km. În 20 de ani nu am fost în 
stare să gândim ce facem cu gunoiul? Eu aş dori să sistaţi orice majorare, dacă e nevoie facem referndum, nu 
e în regulă aşa. De la cine o să cereţi? Gazul se scumpeşte, gigacaloria se scumpeşte, ajutoarele le dă la un 
nivel mai mic. Oraşul trebuie întreţinut, dar banii trebuie să îi chibzuim ca lumea”. 
Carmina Niţescu: „CL nu majorează impozitele, ele sunt calculate prin valori impozabile date prin HG, care 
e emisă în baza unei Legi, Codul Fiscal, care obligă Guvernul să indexeze. Asta vis-a-vis de persoanele 
fizice, chiar şi de juridice. Impozitele pe cladire, pe teren, pe auto, datorate de persoanele fizice in actualul 
context legislativ este la cel mai mic nivel posibil. Nu mai propunem nici un fel de majorare, totul ramane la 
baza. CL nu a propus nicio majorare”. 
Mihai Costa, Direcţia de Comunicare:  „Imi cer scuze, intervin in calitate de moderator, in ideea de a putea 
trasnsfera discutia si pe tematica domnilor care reprezinta societati comerciale - persoane juridice - pentru ca 
pe planul persoanelor fizice, doamna a fost destul de explicita, si atat se poate face. Noi urmam doar cadrul 
legislativ. Domnul Cristescu s-a inscris la cuvant”. 
Emil Cristescu: „Buna ziua, sunt vicepresedintele grupului de firme Bega. Ceea ce va rog sa aveti in vedere 
in legatura cu aceasta majorare a impozitului pe cladiri cu 66%  este ca deja de cativa ani investitiile in 
Timisoara sunt destul de reduse, din cauza birocratiei in obtinerea autorizatiilor. Daca mai apare si majorarea 
impozitelor pe cladiri, in economia unei investitii este foarte importanta. O sa avem surprinderea ca in 
Timisoara nu o sa se mai faca investitii. Daca nu se fac in continuare investitii, o sa avem probleme cu 
somajul. Solutia pe care o propun CL si administratiei e sa se uite cu foarte mare atentie cum cheltuie banii 
din buget. Subventiile catre regii, catre Calor, catre RATT, modul cu sunt cheltuiti banii de regia de spatii 
verzi si de parcuri.” 
Darius Jumanca: „Problema e ca anul 2010 nu e un an foarte profitabil. Nu cred ca e normal ca Primaria sa 
aplice o majorare maxima. Este adevarat ca poate sa aplice si acel 20%, dar vorbim ca si cota de impozitare, 
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unde se doreste cresterea de la 0,75% la 1,5%, in conditiile in care noi nu ne putem creste cu nimic veniturile. 
Toate firmele bugeteaza 20-30% mai putin in cifra de afaceri; nu facem decat ca pe firmele private sa 
crestem efortul financiar, in conditiile in care pentru persoanele fizice nu se gandeste in felul acesta. Exact 
cum oamenii nu au un salariu mai mare - si probabil nivelul de trai il considerati scazut - exact aceleasi 
probleme sunt si la firme. Firma o simte mai rau ca persoanele fizice, pentru ca iti scad drastic incasarile. 
Legea va permite sa faceti intre 0.25 si 1.5 %, ati adoptat varianta maxima. Varianta de 0.75 era o varianta 
medie.” 
Emil Cristescu: „In luna mai s-a venit cu o propunere de 1% + 6%, care reprezenta in realitate o crestere de 
17% . Nu a existat atunci o reactie puternica a mediului de afaceri, pt. ca putem si noi intelegem ca anumite 
taxe trebuie sa creasca, dar o crestere de 66% imi este greu sa-mi imaginez cum o motivati. Ce anume in 
bugetul primariei justifica o crestere de 66%.?” 
Carmina Niţescu: „La persoanele fizice ne raportam cand calculam impozitul la valoarea impozabila, la 
persoanele juridice ne raportam la valoarea de inventar a cladirilor. In marea majoritate a rapoartelor de 
reevaluare, valorile scad, nu cresc. Daca ar ramane cota tot la 0.75 per total, veniturile ar fi mai mici”. 
Darius Jumanca: „Daca va vin valorile de evaluare mai mici, inseamna ca exista o contractie a economiei, 
nimic nu creste, si averea acelor societati este mai mica. Nu se pot plati niste taxe mai mari la o avere mai 
mica. Cand a crescut economia, a fost in avantajul Primariei, ca s-a dus pe maxim de taxe. Acum, asta e 
situatia. Pentru anul 2010, consider ca nu ar trebui majorate aceste taxe, ar trebui lasate cum sunt, sa trecem 
de perioada de criza”. 
Carmina Niţescu: „La persoanele fizice se indexeaza o data la 3 ani, la persoanele juridice toate rapoartele 
de reevaluare a cladirilor ne indica o scadere a valorilor de inventar.” 
Darius Jumanca: ”Va pot spune ca valorile de piata la cladiri au scazut intre 30-40% in ultimele 12-18 luni. 
Firmele au interesul sa aibă o valoare cat mai mare de inventar a cladirii, pt. ca o folosesc sa garanteze niste 
credite.” 
Carmina Niţescu: „La Brasov au 1.5 + 20% majorare, la Sibiu, la fel, 1.5 cota + 20% majorare.” 
Darius Jumanca: „La Cluj , Bucuresti, Arad nu sunt la cote maxime” 
Carmina Niţescu: „La Cluj nu este un secret , au 0.75%+ 5% majorare.” 
Darius Jumanca: „Si vedeti cum se dezvolta Clujul si cum atrage investitorii vis-a-vis de Timisoara, care in 
ultimii ani nu a mai atras nicio investitie.” 
Carmina Niţescu: „La Constanta, la fel, 1.5%, si Bucurestiul tot 1.5%.” 
Darius Jumanca: „Cu aceasta majorare, cati bani se strang in plus la buget in anul 2010? Nu le-ati calculat 
ca fundamentare la hotararea aceasta. Aceasta trebuia sa vina in paralel cu hotararea de buget, sa se vada si 
unde se duc banii acestia.” 
Carmina Niţescu: „Aceasta hotarare trebuie luata in fiecare luna mai a fiecarui an, pentru anul fiscal 
urmator. Daca Guvernul vine cu o hotarere de indexare, avem 45 de zile.” 
Darius Jumanca: „Acesta hotarere a Guvernului nu se referea la impozitul pe cladire. Acolo hotararea 
Guvernului nu are nici un impact. Doar pe anexa 1 are impact.” 
Carmina Niţescu: „Hotararea privind nivelurile impozitelor si taxelor locale se adopta pe Codul Fiscal si 
Codul Fiscal te obliga sa o adopti pana in luna mai pe anul fiscal urmator.” 
Emil Cristescu:  „Consilierii locali au aprobat-o intr-o anumita forma in mai, de ce acum au aprobat o alta 
varianta, asa, ca au mai trecut cateva luni si ni se pare noua ca ar fi bine sa o crestem? Pe acel articol lipseste 
complet motivarea. Noi nu suntem oameni de afaceri absurzi, dar nici chiar asa, sa ni se dubleze o taxa fara 
nicio motivatie si fara nicio explicatie.” 
Carmina Niţescu: „Noi o sa inaintam Consiliului Local propunerea dumneavoastra in calitate de 
reprezentanti ai mediului de afaceri.” 
Emil Cristescu: „Ce vrem noi sa va spunem este ca o sa facem lobby ca propunerea aceasta sa nu treaca in 
forma care ati propus-o si daca trece suntem hotarati sa o atacam in contencios.” 
Peter Hochmuth: „Imi pare rau, dar nu vorbesc romaneste. Reprezint Consiliul Oamenilor de Afaceri 
Germani, împreună cu colegul meu Peter Bayard - aproximativ 100 de companii din Germania, Austria, 
Elvetia, Romania. Tot ceea ce pot sa spun este ca in actuala economie de piata este un semnal foarte prost sa 
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se dubleze taxele. Toate companiile noastre au probleme financiare si incearca sa faca economii de unde pot, 
chiar prin a da afara personal. Sunt sigur ca si Primaria are probleme financiare, dar va rog sa va revizuiti 
decizia si sa ramaneti la decizia luata in mai, aceea fiind una mai rezonabila. Va multumesc.” 
Mihai Costa: „Continuam discutia din partea persoanelor fizice”. 
Mihai Culiţai: „Guvernul a majorat cu 20%. Cati din acesti bani se duc la bugetul central?” 
Carmina Niţescu: „Impozitele si taxele locale sunt integral venituri proprii ale Municipiului Timisoara” 
Mihai Culiţai: „Asta e bine. Am ramas placut surprins ca primaria nu a mai adaugat nimic la aceasta 
majorare, chiar daca putea sa o faca. As vrea sa ridic anumite probleme. Banii nu se cheltuiesc cum trebuie in 
multe cazuri. Se face multa risipa.” 
Mihai Costa: „Daca mai aveti interventii pe tematica acestei dezbateri? Va multumim, incheiem dezbaterea 
publica”. 
 
 
 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,      Şef Birou Relaţii Publice, 
 
Violeta Mihalache        Alina Pintilie 
 
 
 
 
 
          Întocmit, 
 
 
          Ciprian Nyari, 
 
          Adrian Schiffbeck 
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