MUNICIPIUL IAŞI
DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ŞI
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI
B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

Nr. 41012 / 25.04.2018

Aducem la cunoştinţa publicului

P R OI E C T U L D E H O TĂ R Â R E
privind modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate
prin HCL 175/2017

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
25.04.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30
sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
CIC PO 03/F3
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin HCL 175/2017
Consiliul Local al Municipiului Iaşi
Având în vedere:
- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere:
a)
Referatul de specialitate nr. 39503/20.04.2018 privind modificarea și completarea taxelor speciale din
Anexa 13.3, aprobate prin HCL 175/2017
b)
Dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi completările
ulterioare;
c)
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
d)
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
e) Prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit (a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin HCL
175/2017,conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată către:
- Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
- Primarul Municipiului Iaşi;
- Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale, direcțiile, serviciile și birourile interesate.
Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:
Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale, Direcţia Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională.
Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni.
REFERAT DE SPECIALITATE
Motivaţie: Cu o generoasă inițiativă de a contribui la promovarea identității culturii tradiționale și la revigorarea
meșteșugurilor, municipalitatea ieșeană intenţionează sprijinirea participării producătorilor la târgurile
organizate, manifestări menite să promoveze pe plan local produsele alimentare și nealimentare.
Venim în sprijinul producătorilor prin punerea la dispoziție a căsuțelor din lemn din dotarea Municipiului Iași,
astfel că producătorii de produse alimentare tradiționale pot comercializa preparate din carne, produse de
panificație și patiserie, brânzeturi și produse lactate, conserve din fructe și legume, siropuri și sucuri naturale,
produse apicole etc. Pe lângă produsele alimentare românești, comercianții și meșteșugarii vor putea aduce
și flori, obiecte de artizanat din cele mai diverse categorii, produse cosmetice realizate din uleiuri vegetale, ii
din borangic și costume populare, opinci și produse din piele naturală, obiecte decorative din ceramică și lut,
lemn, icoane, păpuși, sticlă etc.
Taxa percepută pentru închirierea căsuțelor din lemn din dotarea Municipiului Iași, conform Anexei 13.3 din
HCL nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care fac venit la bugetul local
al Municipiului Iași punctul 4, se modifică, astfel:
Expozanți/producători/meșteri de produse tradiționale nealimentare taxa propusă este de 8 lei/mp/zi.
Anexa 13.3
Unitate
Nivel taxă
Nivel taxă
Denumirea taxei
a de
2018 conform Reducere propus pentru
Temei de drept
propusă
măsură HCL 175/2017
2018
1.
Taxă de
participare
la
Târgul
Meşteşugarilor:
a.
artizanat
lei/mp/zi 35
0%
35
HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175/ 2017
b. alimentație publică
lei /mp
39
0%
39
HCL nr. 78 / 2000
/zi
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175/ 2017
2.
Taxă de participare
la manifestările organizate
de către Municipiul Iași pe
domeniul public, cu ocazia
HCL nr. 78 / 2000
Sărbătorilor Iaşului:
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi
a.produse
lei/mp/zi 30
0%
30
completările ulterioare
nealimentare(artizanat,
blană etc.)
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b. alimentație
publică

Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017

35

0%

35

100

0%

100

15

0%

15

15

0%

15

HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017

lei/mp/zi

16

50%

8

b.
produse
nealimentare -comercianți

lei/mp/zi

16

0%

16

c.
alimentație
publică

lei/mp/zi

19

0%

19

5.
Taxă pentru
organizarea de târguri,
festivaluri, evenimente
speciale etc., de către
terți, pe domeniul public al
municipiului Iași.

lei/mp/zi

15
*suprafaţa
minimă = 20
mp

0%

15
*suprafaţa
minimă = 20
mp

6.
Taxă pentru
organizarea de parcuri de
distracţii, circuri etc., de
către terți, pe domeniul
public al municipiului Iași.

lei/mp/zi

10
*suprafaţa
minimă = 50
mp

0%

10
*suprafaţa
minimă = 50
mp

HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017
HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017
HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017
HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017
HCL nr. 78 / 2000
Legea nr. 273 / 2006 cu
modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 227 / 2015
actualizată
HCL nr. 175 / 2017

c. comerț ambulant
d. parcuri de
distracţie, circuri etc.
3.
Taxă de
participare la diverse
manifestări organizate de
Municipiul Iaşi, altele
decât Sărbătorile Iaşului
şi Târgul Meşteşugarilor.
4.
Taxă de
participare la diverse
manifestări organizate de
Municipiul Iaşi, altele
decât Sărbătorile Iaşului
şi Târgul Meşteşugarilor,
folosind corturile/căsuțele
din dotarea Municipiului
Iaşi
a.
produse
nealimentare -producători

lei/mp/zi
lei
/pers/zi
lei /mp
/zi
lei /mp
/zi

Taxele micșorate vor fi aplicate doar participanților care vor prezenta documente ce atestă calitatea de
producător.
Cheltuielile de logistică necesare pentru buna organizare a târgurilor vor fi alocate din capitolele bugetare
70.50.00.20.01.30 şi 74.05.01.20.01.04.
Obiect: Obiectivul general al Târgurilor tradiționale este de creștere a gradului de atractivitatea municipiului
Iași, prin atragerea unui număr de turiști cât mai mare promovând produsele tradiționale românești.
În acest sens, pentru buna organizare a activităţii menţionate, este necesară încadrarea în timp a procedurilor
desfăşurate precum şi pregătirea lor şi asigurarea elementelor tehnice.
În acest sens propunem:
Aprobarea modificării taxelor speciale aprobate prin HCL 175/2017,din Anexa 13.3, punctul 4
Având în vedere aspectele menţionate anterior, supunem Consiliului Local al Municipiului Iaşi aprobarea
prezentului Proiect de Hotărâre.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
a)
Referatul de specialitate nr. 39503/20.04.2018 privind modificarea și completarea taxelor speciale
din Anexa 13.3 aprobate prin HCL 175/2017
b)
Dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi completările
ulterioare;
c)
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
d)
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
e) Prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit (a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001, propun prezentul proiect de hotărâre în cadrul
Consiliului Local Iași în vederea analizei și aprobării lui.
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