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Dezbatere publică organizată  la iniţiativa Primarului Municipiului Lugoj având 4 

teme care vor fi supuse dezbaterii: 

    

1. Acordarea unor facilități fiscale pentru majorările de întâziere aferente 

impozitelor și taxelor locale restante. 

2. Aprobarea  Procedurii pentru documentele justificative necesare  pentru 

acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren. 

3. Aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Lugoj, județul Timiș, 

România și orașul Veliko Gradiște din Republica Serbia. 

4. Aprobarea agendei acțiunilor sportive pe anul 2016, propuse pentru a fi 

cofinanțate din bugetul local Capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie, 

Subcapitolul 05.01 Acțiuni sportive 

 

                 Desfăşurată azi  22.02.2016 

 

 
 La ședință participă dl. Primar ing. Francisc Constantin Boldea, dl. Viceprimar Galescu Cristian 

Pavel, dl.Secretar Ciucu Dan, dnii cons:  Bădina Nicu, Barboni Ioan,  Crăciunescu Iosif, dnele cons: 

Coțolan Voichița Ofelia, Grozav Gerlinde, angajați din cadrul Primăriei municipiului Lugoj, cetățeni ai 

orașului, precum și   mass-media locală. 

  
 Dl.Primar -  pentru azi avem propusă Dezbaterea publică cu 4 teme, voi începe cu prima 

propunere de dezbatere: Acordarea unor facilități fiscale pentru majorările de întârziere aferente 

impozitelor și  taxelor locale restante. Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor atât 

persoane fizice cât și persoane juridice care la data de 30 septembrie 2015 datorează majorări de 

întârziere pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor fiscale. Propunem Consiliului local prezenta 

procedură pentru anularea în cuantum de 50% a majorărilor de întârziere calculate la data de 

30.09.2015, aferente obligațiilor fiscale principale aflate la sold la 30.09.2015, a 50% din majorările de 

întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la  30.09.2015, precum și a 

50% din majorările de întârziere aferente diferențelor obligațiilor de plată principale. Procedura se 

aplică de la data aprobării acestei hotărâri până la data de 30.06.2016. Contribuabilul depune cererea 

pentru anularea cotei de 50% din cuantumul majorărilor până la data de 30.06.2016. Există o procedură 

care ne permite să mergem chiar până la 73,3%, iar dacă vom ajunge la concluzia că se poate, vom 

face un amendament în ședința Consiliului local. Ne interesează în primul rând ca debitele pe care 

unele persoane le aveau la data de 30.09.2015 să fie încasate. 

 - Tema nr. 2 supusă dezbaterii Aprobarea  Procedurii pentru documentele justificative necesare  

pentru acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren. Am ținut cont de Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare. Pentru anul fiscal 2016, se 

acordă scutirea la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru clădirrile utilizate pentru furnizarea 

de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizorii de servicii 

sociale. 

 Pentru anul fiscal 2016 se acordă scutirea la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

- terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații 

neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. 

- terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop 

lucrativ . 
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- terenurile aparținând  asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop 

lucrativ. 

În susținerea cererii  la Serviciul impozite și taxe se vor depune următoarele documente: 

- pentru acordarea scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren conform art. 456 alin. 

(2) lit c) și art. 464 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sunt 

necesare următoarele documente justificative: Statut, balanța de verificare la 31.12.2015, 

Certificat de acreditare prin care furnizorul este autorizat să furnizeze servicii sociale, 

certificat de acreditare a serviciilor sociale, declarație pe proprie răspundere, extras de Carte 

Funciară. 

Pentru acordarea scutirii la palta impozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin. (2) lit. e  și lit. 

f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sunt necesare următoarele documente 

justificative: Statut, balanța de verificare la data de  31.12.2015, declarație pe proprie 

răspundere notarială din care să rezulte că terenul pentru care se solicită scutirea este utilizat 

exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, extras de Carte Funciară. 

- Tema nr. 3 propusă dezbaterii publice Aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul 

Lugoj, județul Timiș, România și orașul Veliko Gradiște din Republica Serbia. Având în vedere Avizul 

de oportunitate și conformitate al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și având 

în vedere  HCL nr. 100 din 29.10.2015 privind aprobarea demarării procedurii de realizare a Înțelegerii 

de Cooperare între Municipiul Lugoj – județul Timiș, România și orașul Veliko Gradiște – Serbia, în 

conformitate cu  art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – 

republicată, modificată și completată, se aprobă Înțelegerea de Cooperare între Municipiul Lugoj, 

județul Timiș, România și orașul Veliko Gradiște din Republica Serbia. Toate acestea sunt cuprinse în 

anexa proiectului de hotărâre care  urmează să fie  supus spre aprobare Consiliului local. Avem deja un 

proiect de 315 mii euro și urmează să facem un proiect mult mai mare. Am avut delegațiile de la 

Pancevo și s-a semnat săptămâna trecută un proiect în valoare de 187 mii euro. 

- ultima temă propusă azi spre dezbatere Aprobarea  agendei acțiunilor sportive pe anul 2016, 

propuse pentru a fi finanțate din bugetul local cap. 67.02 Cultură, recreere și religie subcapitolul 05.01 

Acțiuni sportive, a fost prezentat în cadrul  bugetului pe anul 2016. 

Dl.Primar – dacă sunt întrebări? 

Dl.Martinescu – aș avea o primă întrebare legat de prima tema propusă, care este nivelul de 

încasare a veniturilor proprii din anul 2015? 

- ați anunțat că că este posibil ca acest procent de 50% să fie modificat la 70%, sigur ați făcut 

calcule întrebarea este: ce va însemna o potențială creștere a veniturilor prin aplicarea 

acestei  măsuri, fiindcă în mod logic un număr de beneficiari ai acestei prevederi va plăti la 

termenul stabilit debitele existente în momentul de față la impozite și taxe. Dacă aveți un 

nivel al acestor venituri prognozate, dacă aveți o listă a persoanelor fizice și juridice care 

pot să apeleze la această prevedere. Credeți că pentru a asigura finanțarea unor investiții 

propuse, va mai fi nevoie să apelați la un al treilea credit sau sunt suficiente cele aprobate 

până în momentul de față? 

Dl.Primar – veniturile proprii pentru anul 2015 au fost de 80%. 

Dl.Martinescu – am întrebat acest lucru pentru că există o prevedere în Legea nr. 215/2001 și 

Legea nr. 273/2006 care spune că în funcție de nivelul încasărilor a veniturilor proprii, decurg alte 

prevederi. 

Dl.Primar – nu puteam să trecem veniturile la maxim. 

Dl.Martinescu – eu am presupus că dumneavoastră ca și ordonator principal de credite știți  

nivelul încasat. 

Dl.Bădina – referitor la OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, în construcția 

bugetului nu se puteau trece majorările ca și venituri,  pentru că nu aveam certitudinea că se încasează 

sau că vor fi scutite conform ordonanței. Ne poate spune dl. Gălin, dacă au fost scutite aceste majorări 

în bugetul pe anul 2016. 
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Dl.Gălin – la nivelul anului 2015, veniturile proprii au fost la 51 mii lei, iar bugetul pe anul 

2016 la 33 mii lei. Noi nu ne-am încadrat la acel procent de 97% cum prevede Legea finanțelor, ca 

atare pentru anul 2016 am prins veniturile mult sub încasările anului 2015. 

Dl.Primar – nimeni nu se încadrează în acest procent de 97%. 

Dl.Bădina – în Referatul Direcției economice, Serviciul impozite și taxe este prevăzut:  

Hotărârea consiliului local se va emite în scopul reducerii arieratelor și maximizarea încasărilor la 

bugetul local, stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor fiscale de plată restante 

la bugetul local, precum și de respectare a principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în 

mod nedescriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul 

persoanelor juridice cât și a persoanelor fizice asimilate acestora. 

În Procedură la Art. 1 alin. (2)  este prevăzut: Prezenta procedură se aplică de la data aprobării 

acestei hotărâri până la data de 30.06.2016. În cealaltă Procedură, la persoane fizice spune că aprobăm 

scutirea sau reducerea de majorări sau taxe pe anul 2016, chiar dacă hotărârea Consiliului local va fi 

aprobată în data de 25 februarie ea este cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2016. Odată cu apariția 

ordonanței înseamnă că sunt contribuabili care de bună credință și-au achitat obligațiile la 30.09.2015. 

Dacă acum  spunem că aprobăm Procedura cu anularea majorărilor de la data aprobării acestei hotărâri, 

însemană că noi aplicăm în mod discriminatoriu pentru persoane fizice și asimilate acestora într-o 

formă, iar pentru persoane juridice, conform OUG nr. 44/2015, numai de la data aprobării acestei 

hotărâri. Presupunem că după apariția ordonanței, unele persoane juridice au achitat obligațiile, iar aici 

spune: de la data aprobării acestei hotărâri. Dacă spunem că de la data de 1 martie se aplică această 

anulare a majorărilor, pe care și-au achitat însemnă că-i tratatăm în mod discriminatoriu. Ar fi de 

modificat: prezenta procedură se aplică până la data de 30.06.2016 așa cum prevede ordonanța și unde 

nu arată că în condițiile în care au achitat până la aprobarea procedurii sau... 

Dl.Primar – în art. 2 scrie: Pot beneficia de această facilitate fiscală persoanele fizice și juridice 

care depun o cerere la registratura Primăriei municipiului Lugoj, până  la data de 30.06.2016 inclusiv, 

sub sanțiunea decăderii și care îndeplinesc următoarele condiții: la data de 31.03.2016 să aibă achitate 

toate obligațiile. 

Dl.Bădina – eu mă refer la Art. 1 alin (2): Prezenta procedură se aplică de la data aprobării 

acestei hotărâri 

Dl.Primar – la data aprobării în consiliu. 

Dl.Bădina - și dacă au achitat? 

Dl.Secretar – aceeași situație ca pentru cei care au achitat înainte de ordonanță. Dacă au achitat 

debitul, nu este nicio problemă. 

Dl.Bădina - și-au achitat debitul, iar facilitățile le aprobăm numai de la data aprobării acestei 

hotărâri? 

Dl.Secretar – trebuie să se încadreze în condițiile de aici pentru a beneficia. 

Dl.Primar – întrebări la tema nr. 2 propusă spre dezbatere? 

Dl.Martinescu – care sunt situațiile concrete în baza listei vizavi de clădirile aflate în această 

situație și care sunt instituțiile posesoare a acestor clădiri? 

Dl.Primar – Anita Haim, Îngerii Speranței, Asociația Caritas a Diacezei Timișoara, Asociația 

Clementina, Asociația Handicapaților fizic Lugoj, Fundația Surorilor de caritate Ioana Antida, 

Asociația Noul Legământ. 

Dl.Martinescu – mulțumesc. 

Dl.Primar – dacă sunt întrebări la tema nr. 3 propusă. Vreau să vă spun că avem toate aprobările 

necesare și avem proiectul de colaborare. 

Dl.Primar – tema nr. 4, dacă sunt întrebări? Avem  o agendă a acțiunilor sportive pe anul 2016 

propuse a fi finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Lugoj, precum și din alte surse din 

care enumăr câteva acțiuni: 

- Mers pe bicicletă -  Lugojul pedalează 

- Cupa Toți diferiți, toți egali 

- Lupte libere Cupa Banatului 
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- Lupte greco romane Cupa Banatului 

- Campionatul Național de Motocros etapa Lugoj 

- Fotbal Cupa 1 Iunie - ediția a IX – a 

- Handbal Cupa 1 Iunie ediția a VI-a 

- Șah Cupa 1 Iunie 

- Atletism Crosul Dealul Viilor  

- Lupte libere 

- Gimnastică Concurs Euroregiune 

- Premiere sportivi 2016 

Dl.Martinescu - sunt mesagerul unui grup de lugojeni care au o  întrebare: dacă o să  renunțați 

sau veți menține aceeași locație pentru unele evenimente, exemplu Fetsivalul berii, acești lugojeni 

doresc menținerea locației Platoul Casei de Cultură. 

Dl.Primar – am început de anul trecut proiectul cu Splaiul Morilor – Coșbuc vrem să 

modernizăm întreaga zonă, vom face  sens unic în spatele Bazarului și spre magazin. 

Dl.Martinescu – presupun că va fi gata până la aceea dată, având în vedere că aveți deja 

proiectul. 

Dl.Primar – nu cred că va fi gata, trebuie egalizată toată suprafața, parcările vor fi inscripționate 

cu vopsea, au între ele niște borduri care deranjează. Scena va fi pusă lângă Atlassib unde este o 

suprafață mai mare decât la Casa de Cultură și ar fi posibilitatea de parcări. 

Dl.Martinescu – manifestarea ar fi sus sau jos? 

Dl.Primar – ar fi sus pe malul digului, nu mai trebuie să blocăm centrul orașului. 

Dl.Martinescu -  zona centrală este foarte cunoscută. 

Dl.Primar – probabil că nu vom termina până la data de 29 mai și se va ține și anul acesta tot în 

centrul orașului, trebuia  prima dată să terminăm Piața și apoi să facem zona respectivă, După cum 

arată proiectul, sperăm să fie  o zonă frumoasă. 

Dl.Bădina – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2007, 

sigur că până atunci facilitățile fiscale se aprobau la nivelul ordonatorului de credite, dar acum Codul 

Fiscal prevede ca aceste facilități să se acorde numai prin hotărâri ale consiliului local, individual  sau 

aprobăm procedura, ceea ce facem acum, cu excepția OUG nr. 44/2015 care aduce o nouă strategie. Aș 

vrea să amintesc că în anul 2007 au fost aprobate de către Consiliul local, 8 hotărâri care ca și 

procedură, sau practică nu sau modificat cu nimic. În anul 2008 în 6 luni s-au aprobat încă 8 hotărâri 

care fac trimitere la acordarea facilităților pentru persoane fizice și persoane juridice, fundații etc. Este 

o practică care se aplică și azi. 

Dl.Martinescu  - aproape că nici nu era nevoie de ordonanța de anul trecut. 

Dl.Primar – aș vrea să anunț presa, că azi la ora 15 se face repartizarea celor 9 apartamente 

ANL prin tragere la sorți,  către persoanele care se află pe lista aprobată de Consiliul local, probabil 

vor fi 10 apartamente pentru că unul se va elibera curând. Din totalul de 37 persoane pentru care s-a 

făcut anchetă, 16 se încadrează în condiții. 

Dl.Martinescu – este  o chestiune publică? 

Dl.Primar – am invitat presa și persoanele interesate în această problemă cu repartizarea 

apartamentelor. 

Dl.Nițoiu – aș vrea să pun o întrebare, acest procent de 70% care urmează să ajungă într-un 

proiect de hotărâre, este propus actualmente 50%. Din ce cauză a fost propus  50% și va urma să fie 

modificat la 70%? 

Dl.Primar – în luna noiemebrie am făcut propunerea  cu 50%. 

Dl.Nițoiu – maxim era tot 73%. 

Dl.Primar – pe noi ne interesează cel mai mult ca oamenii să achite ce au de plătit, eu ca 

inițiator am propus 50%. 

Dl.Bădina – scopul este reducerea arieratelor  și maximizarea încasărilor la bugetul local, cu cât 

venim în sprijinul  contribuabililor cu un procent încadrat  în termenul prevăzut de ordonanță, 

maximizăm încasarea la bugetul local.  
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Dl.Nițoiu – eu credeam că nu este o noutate acest procent de 70% și s-ar fi putut merge de la 

început pe 70%. 

Dl.Bădina – dacă la construcția bugetului, există previziunea că încasările vor fi mai mari, 

atunci se poate maximiza eficientizarea încasărilor la bugetul local până la 73%. Orice propunere  a 

unui inițiator, poate fi discutată în dezbatere publică, sau prin amendamente în ședința consiliului local. 

Dl.Primar – în calitate de inițiator am acest drept, dar nu pot să propun eu consiliului local, 

eventual un consilier poate face asta.  

Dl.Brândușoni – am putea afla care este numărul persoanelor care vor beneficia sau câte 

persoane au beneficiat de aceste facilități 

Dl.Primar – sigur că vom afla,  au termen până la data de 30 iunie. 

Dl.Bădina – noi am avut proceduri și în anul 2013 - 2014 – 2015, dar nu s-au prezentat nici 

10%, este o previziune și nu putem spune în acest moment câte persoane vor fi. Poate nu au 

posibilitatea de a-și achita debitul la zi pentru a beneficia de facilități. 

Dl.Nițoiu – la nivelul Serviciului  Impozite și taxe se știe numărul persoanelor fizice care se 

încadrează în acest  procent de 50% sau 70%? 

Dl.Bădina – trebuie făcute somații. 

Dl.Primar – toți cei la care le-am făcut somații, aproximativ 10 mii persoane, ar fi posibil ca 10 

-20% să plătească. 

Dl.Nițoiu – persoane juridice câte sunt? 

Dna Andrei – 300 persoane.  

Dl.Primar – dacă nu mai sunt alte discuții, vă mulțumesc pentru participarea la dezbaterea 

publică propusă. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Întocmit 

                                                       Tomoș Marcela 


