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MIN UTA
dezbaterii publice din data de 10.11. 2016 privind proiectulu de hotarare
privind impozitele l1i taxele locale pentru anul 2017

Incheiata astazi, 10 noiembrie 2016, in cadrul dezbaterii publice organizata
cu ocazia prezentarii proiectului privind impozitele ~i taxele locale pentru anul
2017.
Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti a initiat procedura de consultare cu
privire la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale
pentru anul 2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica. Proiectul de hotarare insotit de
anexele aferente a fost afi~at la data de 14.10.20 16, ~i a putut fi studiat pe site-ul
institupel www.spfl.ro ~I pe site-ul Primariei Municipiului Ploie~ti
www.ploiesti.ro.
In temeiul art. 7, alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparen~a decizionala
in administratia publica, republicata, Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti a
organizat in data de 10.11.2016, incepand eu orele 1530, la Teatrul "Toma
Caragiu", dezbaterea publica a proiectului de hotararc privind impozitele ~i
taxele locale pentru anu) 2017.
La dezbatere s-au prezentat aproximativ 80 persoane: domnul Adrian Dobre
- Primarul Municipiului Ploie~ti, domnul Cristian Ganea- Viceprimar al
Municipiului Ploie~ti, domnul George Pana - Viceprimar al Municipiului Ploie~ti,
consilieri locali, reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai asociatilor de
proprietllri, reprezentanti ai partidelor politice, cetateni ai municipiului Ploie~ti ~i
salariati ai Serviciului Public finante Locale Ploiesti, reprezentanti mass-media.
Participantilor la dezbaterea publica Ii s-au inmanat materiale informative privind
impozitele ~i taxele locale pentru anul 2017 (mape).
Dezbaterea este deschisa de doamna Simona Dolniceanu Vi~ean - Director
exec uti v al Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, care multumeste
participantilor la dezbatere, a diror prezenta eonstituie 0 dovada a interesului ~i
responsabilitatii fata de problemele municipului.
Domnul Primar - Adrian Dobre multume~te participantilor la dezbatere,
subliniind faptul ca proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este 0 propunere,

Consiliul local fiind cel care va stabili ~i aproba nivelurile impozitelor ~i taxelor
locale pentru anul 2017.
in calitate de initiator al proiectului, domnul Primar - Adrian Dobre
informeaza participantii ca in anul 2017, pentru prima data in ultimii ani,
impozitele ~i taxele datorate pentru c1iidirile rezidentiale detinute de persoane
fizice ~i juridice, pentru c1adirile nerezidentiale detinute de persoanele
juridice a caror valoare impozabila a fost actualizatii in ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal, precum ~i pentru terenurile curti constructii detinute de
persoane fizice ~i juridice, se vor reduce cu 3%.
Totodata, domnul Primar Adrian Dobre precizeazii faptul cii
propunerea dii un semnal mediului de afaceri, fiind 0 miisurii din pachetul
din relaxare fiscalii pe care il va elabora pentru perioada 2018-2020, in
vederea asiguriirii predictibilitiitii, pentru atragerea de noi investitii, pentru a
incuraja crearea de noi locuri de muncii ~i pentru a genera ~i mentine un ritm
sustenabil de cre~tere economicii in municipiul Ploie~ti.
in continuare, doamna Simona Dolniceanu Visean - Director executiv al
Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, a inceput prezentarea tehnica cu analiza
gradului de 1ncasare, ponderea ~i dinamica 1ncasarilor 1n anul 2016 la principalele
surse gestionate (impozit pe cIadire, impozit pe teren, impozit asupra mijloacelor
de transp0l1, taxa de reclama ~i publicitate, impozit pe spectacole ~i amenzi),
precum ~i impactul reducerii cu 3% a impozitului asupra bugetului local. Totodata,
particip~tilor Ii s-au reamintit principalele modificari aduse prin aplicarea
incepand cu anul 2016 a Codului fiscal reglementat prin Legea 227/2015.
in acest context, doamna Simona Dolniceanu Visean, a informat participantii
care sunt impozitele ~i taxele locale stabilite prin proiectul de hotarare, termenele
de plata ale acestora ~i boni ficatia acordata pentru plata cu anticipatie a acestora:
I. Impozitele :?i taxele locale stabilite prin proiectul · de hotarare sunt:
impozitul pe cladiri ;;i taxa pe c1adiri; impozitul pe teren ;;i taxa pe teren; impozitul
pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ;;i
autorizatiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de rec1ama ~i publicitate; impozitul
pe spectacole; taxele speciale (pentru prestarea serviciilor 1n regim de urgenta, 1n
interesul persoanelor tizice si juridice); alte taxe locale-( taxe pentru depozitarea de
materiale, realizarea unor lucrari, pentru desfacerea de prod use ce fac obiectul
comertului in piete, in targuri, in oboare, in stand uri situate de-a lungul drumurilor
publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor
locale, o.cuparea terenului cu chioscuri, tonete inchise, suporti pentru obiecte de
publicitate si pentru manifestari ocazionale s.a.; taxa pentru utilizarea domeniului
public in vederea distribuirii de materiale publicitare; taxa pentru indeplinirea
procedurii de divort pe cale administrativa; taxa de reabilitare termica; taxe
judiciare si extrajudiciare de timbru).
2. Termene de plata:

- lmpozitul pe c1adiri, impozitul pe teren ~i impozitul auto se platesc anual, in
doua rate egale, piina la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv.
-Impozitul anual pe cladiri, pe teren precum!?i impozitul anual auto datorate
aceluia~i buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de piina la
50 lei inclusiv, se platesc integral piina la primul termen de plata.
- Taxa pe cladiri ~i taxa pe teren se platesc lunar, piina la data de 25 a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se
transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
3. Bonificatia acordata pentru plata integrala cu anticipatie a impozitelor, pana
la 31 martie, a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren ~i a impozitului pe
mij loacele de transport este de 10%.
In continuare, doamna Simona Dolniceanu Visean - Director executiv al
Serviciului Public Finan\e Locale Ploie~ti, a prezentat principalele capitole ale
proiectului de hotarare:
I.Impozitul pe c1adiri ~i taxa pe c1adiri (declararea, dobandirea cladirilor,
modul de caIcul al impozitului pe c1iidirile rezidentiale, pe cladirile nereziden\iale
~i a impozitului pe cladirile cu destina\ie mixta);
1. Impozitul pe teren ~i taxa pe teren (dec\ararea, dobiindirea terenurilor,
modul de calcul al impozitului);
2. Impozitul pe mijloacele de transport (declararea, dobiindirea mijloacelor
de transport ~i modul de cal cuI al impozitului);
3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de rec\ama ~i publicitate;
4. Impozitul pe spectacole ;
5 .. Facilitatile fiscale acordate,
6. Participan\ii au fost informati cu privire la faptul ca, pe liinga facilitatile
liscale acordate in anul 2016, pentru anul 2017 se mai acorda urmatoarele
facilitati:
scutire de la plata impozitului pe c1adire ~i a impozitului/taxei pe
teren, pentru 0 singura proprietate (cladire ~i teren), aflate in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt intemate ~i au
domiciliul permanent in centrele de ingrijire pe perioada
nedeterminata;
scutire de la plata impozituluiltaxei pe cladire ~i a impozitului/taxei pe
teren pentru cladirile ~i terenurile utilizate pentru fumizarea de
servicii sociale de catre organizatii neguvemamentale ~i intreprinderi
sociale ca fumizori de servicii sociale, de organizatii nonprofit folosite
exclusiv pentru activitatile tara scop lucrativ.
De asemenea, participan\ii au fost informati ca ~i pentru anul 2017 se
men\ine prevederea privind majorarea cu 500% a impozitului pentru cladirile
~i/sau terenurile neingrijite, situate in intravilanul municipiului Ploie!?ti. In acest
context, doamna director a precizat faptul ca in anul 20165 nu a fost majorat niciun

impozit cu 500% Intrucat legislatia prevede faptul ca, contribuabilul are la
dispozitie un an de zile pentru a remedia situatia.
Pe marginea celor prezentate, doamna director a invitat participantii la
formularea de propuneri ~i/sau recomandari, amendamente la proiectul de hotarare
prezentat.
Dupa expunere, participantii au formulat urmatoarele propuneri ~i/sau
rccomandari:
I. Domnul Cristian Ganea- Viceprimar al Municipiului Ploie~ti propune
acordarea de facilitati fiscale pentru cetatenii de onoare ai municipiului Ploie~ti.
Doamna Simona Dolniceanu Vi~ean a precizat faptul eft Codul fiscal aprobat
prin Legea nr.227/2015 nu prevede acordarea de faciliUiti fiscale pentru aceasta
categorie de contribuabili. Aceasta facilitate fiscal a se poate acorda dupa stabilirea
impozitelor datorate pentru debitele stabilite, pe baza de cerere, iar proiectele de
hotanlre se ini\iaza individual, pentru fiecare caz In parte.
2. Domnul George Popa - Consilier local, propune ca scutirea de la plata
impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu ~i a terenului aferent acestuia In
suprafata de maximum 500mp, sa se acorde persoanelor fizice care obtin venituri
nete lunare mai mici sau egale de 1000 lei ~i nu 650 lei a~a cum este previizut 'in
proiectului de hotarare.
Doamna Simona Dolniceanu Vi~ean a riispuns ca va analiza ~i va prezenta
impactul bugetar privind miirirea plafonului venitului net de la 650 lei la 1000 lei,
iar cel care va decide va fi Consiliullocal.
3. Doamna Maria Constantin -Pre~edinte al Asociatiei Generale a
Economi~tilor din Romania - Filiala Prahova propune giisirea un or modalitiiti
pentru evitarea aglomeratiei de la ghi~eele casieriilor.
Doamna Director al SPFL a riispuns cii la ghi~eele casieriilor institutiei nu
mai sunt cozi de 4 ani. Aceasta se datoreazii diversificiirii modalitatilor de plata: 'in
numerar/POS-uri la casieriile Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti, la oficiile
po~tale, prin infochio~curi, prin sistemul national de pliiti. Totodataii a precizat
faptul cii Spfl este printre putinele institutii din tarii care pun la dispozitia
contribuabililor infochioscuri ~i singura institutie din tarii care a are un program de
colectare la domiciliul contribuabililor.
4. Domnul Cornel Nitu, Pre~edinte -Corpul Expertilor Contabili ~l
Contabililor Autorizati Filiala Prahova propune:
a) -Pentru cladirile cu destinatie nerezidentialii derinute de persoane juridice,
In primi.i 2 ani dupii Incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea
lucriirilor, aplicarea cotei de impozitare de 0,2%.
Pentru cliidirile trecute In conservare, detinute de persoane juridice aplicarea cotci de impozitare de 0,2%.

b) Modificarea termenului pentru depunerea documentelor in vederea
obtinerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de minimis sub forma
scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului
pe c1adire ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investitiile
realizate de agentii economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, de
la data de 16.01.2017, la data de 31.01.2017.
Doamna Simona Dolniceanu Vi~ean, a raspuns punctual:
a)- pentru aplicarea diferentiata a cotei de 0,2% pentru aceastor categorii de
cladiri, sub forma de facilitate fiscala care nu este prevazuta de Codul fiscal, este
necesara elaborarea unei scheme de minimis, iar proiectul de hotarare se initiaza
individual, pentru fiecare caz in parte. Schema de minimis necesita timp, pentru
prognoza bugetara ~i pentru obtinerea acordului de la Consiliul Concurentei, fapt
pentru care aceasta racilitate fiscal a ar putea fi aplicabila incepand cu anul 2018;
b)~ Serviciul Public Finante Locale Ploie~ti considera ca modificarea acestei
date ar intarzia previziunea incasarilor bugetare. Verificarea documentelor
societatilor comerciale din parcul industrial necesita timp, insa va analiza ~i va
prezenta impactul acestei masuri, iar cel care va decide va fi Consiliul local.
5. Din partea Patronatului Intreprinderilor Private Mici ~i Mijlocii Prahova pre~edinte, domnul Florin Duma, Uniunii Asociatiilor de Proprietari, pre~edinte domnul Eugen Cristescu ~i din partea Uniunii Generale a Industria~ilor din
Romania - Filiala Prahova, pre~edinte domnul Moroianu Geaman Adrian Tudor,
au propus:
a). Acordarea de facilitati fiscale persoanelor juridice care creeaza noi locuri
de munca in municipiul Ploie~ti.
Domnul Primar- Adrian Dobre a raspuns ca aceasta masura este parte din
pachetul. de relaxare fiscala pe care iI va elabora pentru perioada 2018-2020, in
vederea asigurarii predictibilitatii, pentru atragerea de noi investitii, pentru a
incuraja crearea de noi locuri de munca ~i pentru a genera ~i men tine un ritm
sustenabil de cre~tere economica in municipiul Ploie~ti.
b). Pentru c1adirile detinute de societatile comerciale in faliment - aplicarea
cotei minime de impozitare.
Doamna director al Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti a raspuns ca,
prin efectul legii, aceste societati comerciale beneficiaza deja de avantajul de a nu
Ii se mai calcula majorari de intarziere pe perioada in care se afla in faliment, cu
atat mai mult cu cat, din experienta noastrii in aceste cazuri procentul de recuperare
a creantelor este foarte mic, insa va analiza ~i va prezenta impactul acestei masuri,
iar cel care va decide va fi Consiliullocal.
c). Acordarea de facilitati fiscale sub forma scutirii de la plata impozitului pe
c1adiri pe 0 perioada de 2-3 ani, pentru cladirile nou construite sau dobandite prin
credite de catre persoane fizice.

Doamna director a raspuns ca se va studia impactul bugetar in urma
acordarii' acestei facilita~i.
d). Acordarea de facilitati fiscale contribuabililor ploie~teni sa se faca pe 0
perioada de 4 ani de zile:
-pentru persoane fizice: reducerea in fiecare an a cotei de impozitare: pentru
anul 2017- 0,095%, pentru anul 2018-0,090%, pentru anul 2019- 0,085% ~i pentru
anu12020- 0,080%);
-pentru persoane juridice: reduce rea in fiecare an a cotei de impozitare:
pentru anul 2017- 1,2% +cota adi~ionala 15%, pentru anul 2018 - 1,1% +cota
aditionala 10%, pentru anul 2019- 1,0% +cota aditionala 5% ~i pentru anul 2020 1,0% +cota adi~ionala 0%).
Doamna director, Simona Dolniceanu Vi~ean a raspuns ca ca aceasta
propunere nu se poate materializa deoarece, nivelul cotei de impozitare se
stabile~te anual, prin hotarare de Consiliu, in anul precedent pentru anul urmator.
In'incheiere, domnul Primar Adrian Dobre a mul~umit participantilor pentru
prezen~a, Serviciului Public Finante Locale Ploie~ti pentru activitatea desIa~uratii
in gestionarea, incasarea ~i colectarea impozitelor ~i taxelor locale, precum ~i
societatii civice pentru sprijinul acordat autoritatii locale prin plata impozitelor ~i
taxelor.
Nemaifiind discutii pe marginea tematicii dezbatute, intalnirea s-a incheiat,
propunerile fiind retinute in vederea eventualei lor cuprinderi in proiectul de
hotarare, urmand a fi supus comisiei de specialitate a consiliului local, iar in
sedinta de consiliu sa se delibereze cu privire la aprobarea acestuia.

DIRECTOR EXECUTIV,
SIMONA ;~1NICEANU VISEAN

Redactat,
~eluta Mocanu
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. Conslliul Local al Municipiului' PIO\~~';;;':'~';;;"'--""";--'
in aten!ia
Doamnelor ~I domnilor consilieri locall
Referitor ta
.Jr

. Hotararea Consiliului Local privind

stablllrea Impozitelor ~I taxelor locale pentru ai1u12017

"Alianta Prahova-Orizont 2030", Infiintata in Municipiul

Pl9ie~ti

la data de 08.09.2016, ca

un grup asociativ de reprezentare civica, avAnd in componenta structurile judetene ale celor iase
ConfederaW Patronale reprezentative la nivei national (C.N.P.R., C.O.N.P.I.R.O.M., C.N.I.P.M.M.R.,
P.N.R., C.P. Concordia

~i

U.G.I.R.)

~i

a

~se

Asocla!ii Profesionale (A.C.I.P., A.G.E.R., C.E.C.C.A.R.,

Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Prahova, Asoclatla
Plol~tl ~I

profeslon~la

Centrul de Mediere

Unlunea Asoclatlllor.de Proprletarl Prahova) legal constituite,

in temelul prevederilor legii nr.52/7003 republicata privind transparenta decizionala in
adminlstratia
Municipiului

publl~,

Ploi~ti

a . solicltat prin Adresa nr.670/21.10.2016, inregistratli la Prima ria

sub nr. 20.931/21.10.2016, organizarea unei Dezbaterl Publice a "Proiectului

de Hotariire a Consiliului Local Ploll!§tl prlvind stabilirea impozltelor

~i

taxelor locale pe anul

2017".
Tn cadrul Dezbaterii Publlce organlzate in ziua de jOi, 10.11.2016, ora 15.30, la TeatrulllToma
Caragiu", sala de spectacole, nAlianta Prahova-Orlzont 2030" a transmls, Tn numele cetatenilor
Munlclpiului

Ploie~ti ~i

a medlului de afacerl, unnatoarele
-1-
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RECOMANDARI
'1. Tn vederea stimularii unui comportament fiscal corect din partea cetatenilor ~i pentru a
incuraja

· cre~terea

numarului de locuitori (eontribuablli) din Munlclplul Plole$tI prln

achlzl~la ~I

construirea de cladiri rezidentiale, propunem modlfitarea Art.2 IIt.a) al HCl prlvlnd stabilirea
Impozltului ~I taxelor locale pentru anu12017:

« a) sub rezerva aparitlel unor c1rcumstante exceptlonale sau a publidirii in Monitorul
Oficial al Romani~1 a un or acte normative care

sa modlfiee regimul Impozitelor ~i taxelor locale,

cota prevllzuta la art.457 alin. (1) din ~egea
prlvlnd Codul Fiscal,. reprezentand impozit
. nr.227/2015
.
pe cladirl rezldentiale ~I eUidirl anexa aflate i~ proprletatea persoanalorfizice, se stabile~te asHel:
- pentru anul20171a 0,095 %;
- pentru anul 2018 la 0,090 %;

,

- ~ntru anu! 2019 la 0,085 %;

..

- pentru anul 2020 la 0,080 %. »
2. Tn vederea asigurarii predlctlbili~ljj, pimtru a atrage noi lnvestitii, pentru a incuraja
crearea de nollocuri de munc;'! ~I pentru a genera ~i mentine pe termen mediu un ritm sustenabil
de cre~ere economica i'h Municiplul Ploie~l, propunem modlficarea Art.2 lit.e) al HCL privind
stabilirea impozitelor ~I taxelor locale pentru anul 2017:

« e) sub re%erva aparitiei unor circumstante exception ale sau a publicoiirii in Monitorul
Oticial al Romaniei a unor acte normative care sll modlflce reglmul Impozitelor

~i

taxelor locale,

cota previizuta la art.460 alln (2) din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, reprezent§nd impozit
/ taxll pe cilldlrl nerezldentlale aflate Tn proprletatea persoanelor jurldica, se stabile$te astfal:
- pentru anuJ 2017 la 1,2 %+ eota aditionala 15%;

~ 'pantru anul 2018 la 1,1 % + cota aditionalii 10%;
- pentru anul 20191a 1,0 % + cota adltionalii 5%;
- pentru anul2020 la 1,0 % + cota adi1ionalii 0%; »
3. Anexa nr.1 a prolectl!lul HCl privind stabilirea impo2itelor
2017 va fI

modifj~ti in'mod

~i

taxelor locale. pentru anul

corespunzator.

4. La Anexa 22 propunem modificarea paragrafului privind termenul de depunere al
documentelor neeesare acordarii ajutorulul de minimis pentru agentli economici care
desfii$oara activitatea in parcurile industria Ie:
"... persoaneie juridice vor d@pune aceste documente 1n perloada 04.01-30.01.2017".
-2-
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,e ste toarte scurt, tinoind cont ca majoritatea

societa~lIor

de 09.01.2017.

5. Tn vederea asigurarli predfctibilitatii, pentru a atrage noi investitii, pentru a incuraja
crearea de nof locuri de Mundi

~f

pentru a genera $i mentine pe termen mediu un ritm sustenabll

de cre$tere economicli in Munlclpiul Pfoie§tl, propunem completarea Art.2 al HCL privlnd
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul2017 cu urmlltorul articol:

« e 1) sub rezerva aparitfei unor clrcumstan!e exceptlonale sau a publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei a unor acte normative care ~ modlflee reglm'ul impozitelor $1 taxelor· locale,
cota prevazutii la art.460 alin (2) din legea nr. 227/201,5 privind Codul Fiscal, reprezentllnd impozlt
/ taxa pe cJadiri nereziden~lala ,aflate in proprletatea persoanelor jurldlce, in primii dol ani dupa
incheierea Proeesului-Verbal de reeep~le la termlnarea lucrarilor, se stabile~te la 0,20%.»
6. Propunem
, tompletar... Art.2 al Mel privind stabllirea impozltelor $i taxelor locale
pentru anul2017 eu urmlltorul artleo/:

« e2) sub rezerva aparitlei unor clrcumstan!e except10nale sau a publiciirii Tn Monitorul
Oflclal al RomAnlal a unor acte normative care sa modifiee regimul impozitelor ~i taxl;!lor locale,
eota prevazuta la art.460 alln (2) din legea nr. 227/2015 prlvind Codul Fiscal, reprezentand impozit
/ taxa pe cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor jurldice. care au fost trecute tn
conservare in bala Avlzului Agentiel Natlonale de Admlnlstrare Fiscalii, se stabile~te la 0,20%. »
7. Propunem modiflearea Art.7 alin. (7) al HCL prlvlnd stabilirea impozitelor ~i taxelor
locale pentru anul 2017, astfel:
II

Aprobli scutlrea de la plata Impozitului/taxei pe cladire ~l a impozitului/taxel pe teren

pentru cladirUe ~i. terenurile utilizate de toate organizatille neguvernamentale $i intreprinderile

.

fara seop luerativ.
sociale, folosite excluslv pentr.u activitiitile
". '
Scutirea se acordii pe baza cererli depuse la organul fiscal, insotita de urmatoarele
documente:
- Statutul asoclatiel/fundailel;
- Copia Bilan1ului ahual, din care reiese faptul ca organizatia nu a desfa$urat activitati
economice;
-

Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa faptul cil in locatia pentru care se

solicita scutire nu, se desfa~oarli activitate economidi;
-

A1te documents considerante relevante in sustlnerea eerern."
·3-
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VlI sollcltlim ca,1n cadrul Dezbaterll Publice, "Alian~ei Praholla-Orizont 2030" s1l I se acorde
;

dreptul ordinii de precAdere dat de interesul major 1n raport cu subiectul dezbatut.
Ulterior Dezbaterii Publice,

va

rugam sl! ne transmiteti min uta emisa, versiunea
~i

imbunatatita a prolectului actului normativ
aliantaprahova.orizont2030@yahoo.com

~I

studiul de ' impact la adresele de e-mail:

ilap-pl@yahoo.com. Cu aceasta oeazie a~teptam sa ne

precizati care este persoana responsabila desemnata de Primarul Munlclpiulul

Plele~1

pentru

relatia cu societatea tivili! ~i datele sale de contact.
Oe

asemenea, va solicitam sa ne conllocati la $edin~a Publica in care se va dezbate $i aproba

"Hotararea Consillului local privind stabillrea impozitelor

~i

taxelor locale pentru anul 2017", in

cadrul direia dorim sa transmltem pozi!ia Allan1ei Prahova-Orizont 2030, in rapert cu polltlclle
publice pe termen mediu (2017-2020) privind Impozitele ~i taxele locale.
\

C::onform prevederllor Legli nr. 52/2003 republicata,

a~teptam,

Sa ne comuniea>1 ulterior

§edintel Consiliu!ul Local mlnuta em!sli ~I madu! 1n care a vatat f1ecare consiller local.
Va mul\umim pentru sollcitudlnea arAtata ~l va dorim mult succes tn nobUa Dumneavoastra
activitate.
Unlunea,Asociatiilor de Proprletarf

Patronatul Tntreprinderilor Private
Micl ~I Mijlocii Prahova
Pre~edlnte

DUma Florin
Uniunea Generali a Industrla~lIor din RomAnia
U.IS.I.R. - Flllaia Judeleana Prahova

Corpul Expertllor Corltal:llill ~I Contabililor

Autorizati din RomAnia C.E.C.C.A.R.-Filiala Prahova
Pre~edinte

Pre~edlnte

Ni

Moroianu Geaman Adrian Tudor
~~~.

AGER - Flllaia Prahova
Pre~edinte

.A"~""'"

Constantin

C,
\
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