CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 14 ianuarie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1200 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total
al membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.86 din 11 ianuarie 2013 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 14 ianuarie 2013, ora 1200, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Bălănean Viorel
2. Cioacă Ionuţ
3. Gâdea Gheorghe
4. Ilie Clement
5. Badea Ionuţ
6. Popazu Liviu
7. Spoială Slav Gheorghe
8. Truică Liliana
9. Vladu Alexandru
10. Oprişan Gigi
11. Măroiu Marian
12. Pârlea Victor Constantin
13. Petcu Toma Florin
14. Stanciu Marius Viorel
15. Dinu Ionel
Absenţi:
1. Velicu Florian
2. Cepraga Cornel Sorin
3. Dinu Cristina Elena
4. Ciobanu George Daniel
Preşedinte de şedinţă este domnul Spoială Slav Gheorghe, ales prin H.C.L. nr.
333 din 29 noiembrie 2012.
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Domnul Secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 14 ianuarie 2013 a fost
convocată şedinţă extraordinară, sunt prezenţi 15 consilieri. Conform Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Bună ziua! Luna decembrie şi luna
ianuarie a fost plină de şedinţe. Ordinea de zi cuprinde 2 puncte. Supun la vot ordinea de
zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost
aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2013 conform Hotărârii Guvernului nr.1.309 din 27
decembrie 2012
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Pentru că marterialele la şedinţă au fost
prezentate astăzi, eu le-am văzut astăzi şi o parte dintre colegi au intrat în posesia lor tot
astăzi, eu aş propune ca să trecem rapid peste toate punctele, mai ales că sunt unele
puncte la care nu s-au modificat impozitele şi taxele şi dacă sunt probleme la anumite
puncte, sigur le putem discuta.
Domnul primar Barbu Nicolae: Cu toţii ştiţi că exista o Hotărâre de Guvern care
a fost aprobată în 28 decembrie 2012 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale cu
indecele de inflaţie pe ultimii 3 ani. Timpul nu a permis să indexăm aceste impozite şi
taxe.
Tot prin vocea primului ministru s-a dat garanţii că la începutul lunii ianuarie va
fi o Ordonanţă de Guvern care va modifica Codul Fiscal care stipula această
obligativitate. Această Ordonanţă de Guvern a apărut pe data de 9 ianuarie şi lasă la
latitudinea Consiilor Locale dacă păstrează taxele sau impozitele pentru anul 2013. Cu
toţii aţi fost de acord în luna septembrie să păstrăm la nivelul anului 2012 impozitele şi
taxele care au fost în vigoare, deci să nu majorăm şi nici să nu le micşorăm. Venind
aceste două acte normative, automat suntem obligaţi de lege să indexăm prin mărire cu
16% impozitele şi taxele aferente, pentru perioada 2013.
În perioada aceasta, eram pregătiţi fiindcă pe site-ul Ministerului de Finanţe a stat
mult această propunere, a fost perioadă de campanie electorală, nu a luat-o nimeni în
considerare, trebuia pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2013 şi am lăsat celor de la Direcţia
de Impozite şi Taxe să-mi facă o situaţie pe ultimii patru ani cu ce s-a întâmplat când am
mărit impozitele şi taxele şi care a fost gradul de colectare.
Cu toţii, cel puţin cei din executiv ştiau lucrul acesta şi am înţeles că înainte de
şedinţă aţi fost şi dvs. informaţi, cel puţin cei care au fost la comisii, că atunci când
taxele şi impozitele au crescut exponenţial, sub aceeaşi formă, dar în scădere, a fost
gradul de colectare. Fiindcă deja la momentul acesta suntem la limita gradului de
suportabilitate a populaţiei de a plăti aceste impozite şi taxe şi nu, numai a populaţiei ci
şi a societăţilor comerciale, fiindcă acolo, pe lângă majorările normale care s-au stabilit
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şi nu ştiu dacă aţi primit toţi acele informări de la domnul director Ţintea. Vă rog să
daţi aceste informări la toţi consilierii.
Foarte multe firme au intrat în faliment în ultimii 2-3 ani şi la momentul acesta
avem aproape 8-9 milioane de euro bani de încasat din impozite şi taxe restante, din care
aproape 2 milioane de euro sunt la societăţi comerciale care au intrat în faliment. A
creşte gradul de suportabilitate al populaţiei şi al persoanelor juridice ar fi o măsură care
nu ne-ar aduce bani în plus. Am găsit această metodologie, această metodă de a mări, de
a indexa impozitele şi taxele locale cu 16% conform Hotărârii de Guvern şi putem,
consilierii au în atribuţia lor, de a stabili cuantumul impozitelor şi taxelor pe anul acesta.
Eu vă propun prin aceste hotărâri cu care astăzi am venit în faţa dvs. ca după ce
aprobăm majorarea sau indexarea impozitelor şi taxelor, că este o obligaţie, să le
reducem cu acelaşi coeficient, la nivelul anului 2012. deci, facem o majorare prin
actualizarea impozitelor şi taxelor cu rata inflaţiei şi în hotărârea de Consiliu următoare
venim şi le scădem cu 16% şi rămân la nivelul anului 2012. Acesta este punctul de
vedere al executivului.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Vă mulţumesc domnule primar. Codul
Fiscal şi Regulamentul Fiscal stabilesc că este obligatoriu, practic în anul 2012 trebuia
să fie stabilit definitiv nivelul de taxe, acum deja este forţat şi pentru luna ianuarie, dar a
reveni după această dată cu o diminuare, eu zic că încalcă prevederile Codului Fiscal.
Să încercăm să vedem ce putem să discutăm şi să vedem ce facem cu ele şi dacă
putem să le batem în cuie pe unele, le batem în cuie, dacă nu încercăm să vedem dacă
putem să revenim asupra impozitelor şi taxelor, pentru că după Codul Fiscal acestea se
stabilesc în anul precedent. Să trecem la primul punct, aveţi ceva împotrivă să discutăm
pe capitole?
Pentru că nu au fost materialele, mai ales că o parte dintre ele nu au fost majorate.
Impozite şi taxe pe clădiri şi teren şi impozite asupra mijloacelor fixe pe persoane fizice
sunt în anexa 1. Ce aţi avut în vedere domnule director ca nivel ca strategie?
Domnul director Ţintea Laurenţiu: Au fost efectiv, domnule preşedinte, cele
indexate de Hotărârea de Guvern.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Văd că aici, cel puţin în primele pagini
nu se înregistrează nişte modificări substanţiale, spre exemplu la clădiri din cadru de
beton erau 846 acum este 935. Cât este creşterea?
Domnul director Ţintea Laurenţiu: Este cea prevăzută de Ordonanţa nr.1 prin
Hotărârea nr.1309.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Practic anexa 1 trebuie s-o preluăm
pentru că este prevăzută în Hotărârea de Guvern ca nivel, deci nu avem ce comenta.
Deci înregistrează o creştere de 16%.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Dacă hotărârea prevede indexarea cu
16%, nu facem altceva decât să punem la îndoială calculele pe care le-a făcut Direcţia
de Impozite şi Taxe.
Domnul director Ţintea Laurenţiu: Sunt preluate efectiv din Hotărârea de Guvern
nr.1309.
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Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Dvs. aţi luat taxele şi impozitele din
2012 şi le-aţi indexat cu 16%.
Domnul director Ţintea Laurenţiu: Da.
Domnul primar Barbu Nicolae: Unele sunt fixe, unele sunt variate. Cele fixe se
impun clar prin Hotărâre de Guvern, atât va fi, cifră fixă şi unele spun procentual şi
acolo ei spun cu 16% sau cât stabilesc în hotărâre.
Prima Hotărâre de Consiliu este exact implementarea Hotărârii de Guvern pe
impozite şi taxe existente la 2012. A le lua şi a le discuta, eu vă las că...
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Această Hotărâre de Guvern are caracter
obligatoriu?
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, are caracter oblicatoriu. Codul Fiscal te
obligă să le indexezi la trei ani, hotărârea aceasta care a fost dată în 27 decembrie 2012,
publicată în 28 decembrie 2012, indexează automat cu rata inflaţiei pe ultimii trei ani.
Codul Fiscal existent la data respectivă era obligatoriu imperativ să indexezi. Au venit şi
au zis că dau pe 4, dar au dat pe 9 ianuarie o Ordonanţă de Guvern care permite, exact
ce spunea domnul Spoială, dar numai că acea Ordonanţă asta face: permite Consiliilor
Locale să micşoreze sau să majoreze. Asta face Ordonanţa, adică vine şi modifică Codul
Fiscal care spunea clar că nu ai voie să o faci cu 6 luni înainte în anul fiscal, pentru anul
următor, să publici. Această Ordonanţă, care este Ordonanţa nr.1 din 09 ianuarie 2013,
acest lucru stipulează, permite Consiilor Locale să facă această modificare de creştere
sau de scădere, ceea ce nu-mi permitea Codul Fiscal înainte.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: De exemplu: la mijloacele de transport
sunt majorări de peste 200%.
Domnul primar Barbu Nicolae: Astea s-au preluat automat, nu discutăm, acestea
sunt imperative pentru cei de la ţară şi pentru cei de la oraş. Sunt preluate toate din
Hotărârea de Guvern.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Degeaba discutăm pe capitole, domnule
preşedinte, atâta vreme cât este imperativ, după cum spunea domnul primar, să indexăm
aceste impozite şi taxe cu ceea ce este stabilit în Hotărârea de Guvern. Putem să
discutăm pe fiecare capitol la următorul proiect de hotărâre unde avem posibilitatea să şi
micşorăm mai mult decât a fost.
Domnul director Ţintea Laurenţiu: Până la nivelul anului 2012.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: La persoanele fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 01% la valoarea impozabilă a clădirii şi
conform art.251 din Legea nr.571. Aveţi la mapă toate majorările care au loc, oricum
sunt semnificative, foarte mari. Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier Dinu Ionel: Deci s-a ajuns şi la titlu obligatoriu vis-a-vis de
indexarea taxelor. Era firesc şi normal că nu au fost foarte complexe, măcar astăzi, cei
care conduc executivul României şi iată că ne trezim noi la Giurgiu să luăm o hotărâre
în locul celor de la Bucureşti, care în mod normal şi firesc trebuiau să fie mai concreţi în
emiterea actului normativ.
Vreau să mă refer la ceea ce a spus mai devreme domnul primar cu privire la
gradul de încasare. Unul dintre motive ar fi faptul că s-au mărit taxele locale şi oamenii
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nu ar mai avea bani să plătească. Sunt de acord, este un motiv şi este destul de plauzibil
şi după părerea mea are şi sustenabilitate, într-o anumită proporţie, nu în totalitate.
Gradul de încasare are o diferenţă foarte mare începând din anul 2009, trecând prin totţi
anii până în 2012 şi l-aş întreba pe domnul director: de când sunteţi director la Direcţia
de Taxe şi Impozite?
Domnul director Ţintea Laurenţiu: De 3 luni.
Domnul consilier Dinu Ionel: Gradul de încasare pe anul 2012 care s-a şi terminat
este de doar 39,4%. Raportat la ceilalţi ani şi mă refer la 2011 care are 66,9%, 65,9%,
2010 – 73,7%, 2009 – 71%, 79,9% - 2012 şi iată că 2009 – 97,6%, probabil că erau şi
mai mici impozitele pe vremea respectivă şi oamenii îşi permiteau şi erau şi într-o
perioadă în care nu erau atât afectaţi de criză.
Domnule director, părerea mea este că există un motiv bine nunanţat, vreau să
mă refer la activitatea celor de acolo pe care dvs. îi conduceţi. Sunteţi director de trei
luni de zile, în trei luni de zile nu se puteau face minuni? Când aţi intrat în funcţia de
director care era gradul de colectare?
Domnul director Ţintea Laurenţiu: S-a menţinut acelaşi nivel de încasare.
Domnul consilier Dinu Ionel: Deci de trei luni de zile dvs. nu aţi făcut absolut
nimic. Nu aţi mai încasat nici un ban.
Domnul director Ţintea Laurenţiu: Dacă prezentaţi aşa situaţia. Haideţi să vă
spun un lucru, în patru ani nu a existat nici o componentă...
Domnul consilier Dinu Ionel: Vă rog frumos să mă lăsaţi să vorbesc.
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, aş vrea să le adresaţi
executivului, că-i reprezint totuşi, să le adresaţi întrebările punctual şi vă vor răspunde.
Domnul consilier Dinu Ionel: Credeţi că dânsul nu se pricepe?
Domnul primar Barbu Nicolae: Văd că deja intraţi într-o polemică care nu-şi are
rostul. Îi puneţi întrebarea, dânsul încearcă să răspundă şi dvs. îi spuneţi că nu vă lasă să
vorbiţi.
Domnul consilier Dinu Ionel: Prin răspunsul pe care mi l-a dat, se pare că de trei
luni de zile domnul director nu a mai încasat nici o taxă şi nici un impozit, fiindcă a
preluat funcţia de director.....
Domnul director Ţintea Laurenţiu: V-am spus că avem acelaşi nivel de încasare.
Domnul consilier Dinu Ionel: Procentual. Vă rog frumos domnule director, în
calitatea mea de consilier, vreau să văd şi eu situaţia încasărilor pe 2012, evoluţia
încasărilor. Vă mulţumesc.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Alte discuţii legate de acest proiect de
hotărâre? Sigur, proiectul este complex, cuprinde şi scutiri de impozite şi reduceri de
impozite. Aici este invocată Hotărârea de Guvern nr.1309/2012, dacă vor fi abateri de la
această hotărâre, putem reveni asupra ei.
Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
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Punctul 2: proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2013 conform Ordonanţei Guvernului nr.1 din 09 ianuarie
2013
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Aici putem să intervenim asupra
principalelor modificări şi să discutăm asupra cuantumului sau nivelului lor.
Aici apare o treabă de majorare, domnule primar şi nu ştiu dacă poate să ne dea
cineva relaţii. La art.1, punctul „e”: „În cazul persoanelor fizice şi care au în proprietate
două sau mai multe clădiri, datorează un impozit cu 65% mai mult pentru prima clădire,
150% mai mult pentru a doua clădire şi cu 300% se majorează pentru a treia clădire.”
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule preşedinte, cred că nu am fost destul de
explicit şi încerc să mai explic odată. Dacă cumva aveţi o problemă de înţelegere la ceea
ce am spus, mai repet odată.
Noi am venit astăzi cu două hotărâri de Consiliu, una care trebuie să respecte o
hotărâre legală de creştere cu 16% prin indexare cu indicele de inflaţie şi o a doua de
revenire la nivelul anului 2012 pe care toţi aţi votat-o în unanimitate în septembrie. Nu
am făcut nici o majorare, ceea ce spuneţi dvs. este exact hotărârea pe care noi am
aprobat-o în septembrie.
Dacă aveţi faţă de această hotărâre şi doriţi la anumite puncte să spuneţi că nu
vreţi să mai reduceţi cu 16% acolo, vreţi să reduceţi cu 1% sau cu zece% sau vreţi să-i
luăm 16% pentru că vreţi să luăm mai mulţi bani la Primărie, luaţi gradual. A interpreta
legea, legea aşa spune, ceea ce aprobaţi acum este exact hotărârea din septembrie.
Noi am venit acum şi aţi aprobat majorarea cu 16% cu indicele de inflaţie şi
acum reveniţi la hotărârea pe care aţi aprobat-o deja. Automat aprobăm din nou
hotărârea din septembrie care nu-şi mai producea efecte datorită acestei majorări, nu
altceva. Este exact hotărârea din septembrie, este identică.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Domnule primar aici culpa în totalitate
este a executivului pentru că noi cu 10 minute, un sfert de oră înainte de şedinţă, ne-am
trezit cu materialul.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu cred. Aş vrea să ştiu şi acum se poate verifica
când a fost postat pe tabletă.
Domnul secretar Roşu Petre: Vineri.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Vineri? Eu pe calculator nu am avut
acces, probabil trebuia să vin aici la Primărie.
Domnul primar Barbu Nicolae: Şi dacă aveaţi dosarul, tot la Primărie trebuia să
veniţi să-l luaţi. Aşa s-a primit pe tabletă, aşa cum au primit toţi ceilalţi consilieri.
Nu este nimic altceva, dacă aţi aprobat cea cu majorarea, acestea sunt exact, nu
este nici o altă majorare, nici o altă micşorare, decât hotărârea pe care aţi aprobat-o.
Vreau să spuneţi acum dacă nu vreţi să aprobaţi hotărârea pe care aţi aprobat-o deja în
septembrie, în rest este identic.
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Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Dacă mai sunt discuţii în legătură cu
acest punct?
Domnul consilier Petcu Toma Florin: Această neînţelegere şi necorelare survine
dintr-un motiv foarte simplu, nu ştiu, vorbesc în numele meu şi poate în numele la
mulţi colegi, majoritatea dintre noi nu am reuşit să ne utităm pe aceste materiale. Clar,
dacă la primul punct nu a fost cazul să intervenim fiind o hotărâre care trebuie aplicată
şi era doar o formalitate, a fost supusă la vot şi trebuia votată ca atare.
Am o întrebare care să vină până la urmă în rezolvarea acestei situaţii: Dacă este
imperativ necesar ca acum să adoptăm această hotărâre şi nu ar putea fi amânată, fără să
afecteze în vreun fel, financiar, oamenii din oraş. Să fie amânată pentru şedinţa ordinară
ca să analizăm materialele. Ca să nu spunem că nu cunoaştem dacă este identică cu cea
din septembrie sau nu.
Domnul primar Barbu Nicolae: În momentul în care am venit cu majorarea,
automat şi le-am explicat şi celor de faţă, ceea ce este acest punct, este exact hotărârea
de Consiliu privind nivelul taxelor şi impozitelor pe 2012. Chiar în preambul scrie că se
păstrează la nivelul anului 2012.
Ce înseamnă dacă o amânăm? De mâine luăm taxe mărite pentru că prima
hotărâre îşi produce efectul, iar a doua nu-şi mai produce. Eu de mâine anunţ că le
măresc cu 16% după această hotărâre pe care aţi aprobat-o. Spuneţi-mi ce vreţi să
faceţi? Eu nu vă înţeleg, dintr-un singur punct de vedere, dacă a fost aprobată în
septembrie, a apărut altceva în modul dvs. de gândire şi că doriţi impozite şi taxe mai
mari în anul 2013 decât cele aprobate în septembrie? Acest lucru vreau să ştiu, aici
spuneţi că vreţi 0,25, aici vreţi 1, dar gândiţi-vă că nu putem sub nivelul anului 2012.
Deci dacă aveţi în plan să măriţi anumite impozite faţă de hotărârea pe care o am aici
sau să micşoraţi mai puţin faţă de cea care este aprobată înainte, trebuie să spuneţi acum
şi supunem la vot.
Acum să venim să spuneţi că nu le-am primit sau că nu am avut timp, aşa este
venim ditr-o perioadă de concediu, ele au fost postate, am hârtia care arată data când
pleacă pe IPD-ul fiecărui consilier, se trece într-un proces verbal, tocmai ca să nu am
probleme. Este o şedinţă extraordinară, am anunţat-o de vineri, am pus-o pe site mai de
mult, acum v-am transmis-o, ţinând cont de faptul că nu facem decât să revenim la
hotărârea din septembrie.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Deci diminuarea cu 16%....
Domnul primar Barbu Nicolae: Vine la nivelul anului 2012.
Domnul consilier Dinu Ionel: Se micşorează, s-a indexat şi nu avea altă
posibilitate să le micşoreze decât prin altă hotărâre de Consiliu.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu puteam să micşorez dacă nu apărea Hotărârea
de Guvern.
Domnul consilier Dinu Ionel: Deci are titlu obligatoriu prin Ordonanţa de Urgenţă
iar asta are efect creat de noi, de Consiliul Local.
Domnul primar Barbu Nicolae: Ordonanţa îmi permite să fac lucrul acesta.
Domnul consilier Dinu Ionel: Problema este alta, domnule primar. Îmi aduc
aminte înainte de sărbători că dvs. aţi ieşit pe posturile de televiziune şi media
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giurgiuveană, spunând cetăţenilor din Giurgiu că nu indexaţi taxele locale, iată că le-am
indexat.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu, am spus că le indexez şi le micşorez după
aceea.
Domnul consilier Dinu Ionel: Probabil dvs. aşteptaţi din partea domnului Ponta,
premierul României că va da o Hotărâre de Guvern, o ordonanţă, alta decât a dat-o pe
cea cu titlu obligatoriu. Sunt de acord cu chestia asta.
Eu unul votez, nu ştiu ce fac colegii mei, dar eu scăderea taxelor o voi vota.
Am mai avut o majorare a taxelor în 2012 la care am fost cu toţii de acord, însă
nu sunt de acord cu altceva. Spuneţi că în 2012, noi cei din legislativ, am fost de acord
să mărim acele taxe, aş vrea să văd propunerea de cine este făcută la vremea respectivă.
Noi am votat-o, ne asumăm această responsabilitate faţă de cetăţenii acestui oraş, dar
mă întreb şi vă întreb şi pe dvs. care sunteţi în executiv şi ştiţi problemele mult mai bine
decât le ştiu eu în momentul de faţă. Eu sunt din afară, nu particip decât la şedinţele
Consiliului Local şi nu am un atribut în cadrul Primăriei ca să ştiu cu ce probleme se
confruntă Primăria şi cu ce probleme vă confruntaţi dvs. ca şi executiv. Primăria are
bani să rezolve toate problemele sau dvs. în calitate de primar să rezolvaţi toate
problemele pe care v-aţi angajat în campania electorală faţă de cetăţenii acestui oraş?
Şi v-aţi mai luat un angajament faţă de aceşti oameni ai municipiului Giurgiu
ieşind în campania electorală alături de domnul Floricel şi de domnul Bădălău. De ce
spun asta? Ei şi-au luat nişte angajamente care ţin de Primărie şi de Consiliul Local,
domnule primar şi nicidecum de atributul pe care îl au în momentul de faţă făcând parte
din legislativul României. Vreau să-l văd pe domnul Floricel şi pe domnul Bădălău să
rezolve problemele şi angajamentele tuturor giurgiuvenilor din campania electorală.
Domnul primar Barbu Nicolae: Vă răspund gradual. În 2012 nu a fost vorba de o
majorare a impozitelor şi taxelor, am venit în faţa dvs. cu punerea în aplicare a unei
Hotărâri de Guvern care la unele le majora, la altele le micşora, era un nou mod de
calcul. Nu ştiu pe ce principiu a fost făcut, dar foarte multe dintre ele chiar au scăzut. În
2012 nu a existat nici o majorare de impozite şi taxe.
În ceea ce priveşte disponibilitatea sau disponibilul Primăriei, financiar mă refer,
de a rezolva din problemele pe care eu m-am angajat, dacă vă uitaţi este un contract
acolo. Ceea ce a fost pe anul trecut, le-am făcut, sunt bani ca să fac, fiindcă eu nu mi-am
luat angajamente din acelea pompieristice că voi aduce luna după cer şi o să fac noaptea
zi şi ziua noapte în Giurgiu. Nu, am fost foarte corect faţă de cetăţeni şi faţă de alegători
şi am spus ceea ce pot să fac, fiindcă fusesem consilier şi ştiam ce bani are Primăria.
Ceea ce au promis parlamentarii de Giurgiu în numele Primăriei ei vor aduce bani
pentru asta să şi le facă. Deci este treaba dânşilor dacă au promis că vor face ceva, ei
până la urmă pentru asta sunt parlamentari, să se bată pentru circumscripţia de unde au
plecat şi pentru care oamenii şi-au pus girul. Este treaba dumnealor, eu nu mi-am luat
angajamentul lor, că vor face foarte multe pentru judeţ şi garantez eu pentru ei, eu am
zis că ceea ce ţine de municipiu şi de sursele financiare, se vor face. Şi credeţi-mă că se
vor bate, am ferma convingere, nu numai domnul Floricel şi domnul Bădălău, ci şi
ceilalţi parlamentari de Giurgiu, fiindcă ei sunt parlamentari ai circumscripţiei Giurgiu.
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Şi parlamentarii ceilalţi au venit şi au cerut birou parlamentar în municipiu, asta
înseamnă că-i interesează şi municipiul, doresc să ajute şi municipiul. Eu nu mă refer
numai la cei doi, mă refer la toţi şapte, fiindcă până la urmă Giurgiu, municipiul, este
reprezentativ pentru tot judeţul.
Domnul consilier Dinu Ionel: Sunt de acord cu dvs., dar parlamentarul care a ieşit
într-un anumit colegiu, el cu certitudine îşi va desfăşura activitatea parlamentară şi va
face loby cu siguranţă pentru primarii şi Consiile Locale de unde dânşii au fost aleşi.
Domnul primar Barbu Nicolae: Este treaba lor. Nu se ştie poate peste patru ani,
dar să revenim la problemele noastre.
Domnul consilier Dinu Ionel: Eu chiar m-aş bucura ca dvs., ca toate promisiunile
pe care le-aţi făcut giurgiuvenilor să le duceţi la bun sfârşit. M-aş bucura enorm, dar nu
ştiu dacă în momentul de faţă există venituri sustenabile pentru a duce la bun sfârşit
angajamentele pe care unii dintre noi ni le-am luat. Şi eu mi-am luat nişte angajamente
faţă de cetăţenii acestui municipiu când am candidat ca şi consilier.
Trebuie să fim mult mai pragmatici şi toate problemele cetăţenilor din Giurgiu şi
ale oraşului, părerea mea, că în şedinţe ca timp mă refer, ar trebui mai îndelung
discutate, fiindcă sunt lucruri foarte importante şi nu trebuie să luăm decizii pe picior.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Rugămintea este ca la şedinţa ordinară
să avem şi noi o informare legată de ce s-a întâmplat cu punerea în aplicare a hotărârilor
de Consiliu pe care le-am dat, legat de taxe şi impozite, vis-a-vis de parcări, de celelalte
care le-am aprobat, de apariţia acelor construcţii, confecţii metalice, bărăcuţele acelea pe
diverse căi de comunicaţii care produc şi ele nişte impozite.
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule preşedinte, faceţi o adresă către
executiv şi vă va răspunde gradual.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Şi în general despre capacitatea de
plată a Primăriei. Având în vedere cele prezentate şi faptul că la punctul 2 se spune că se
menţin impozitele şi taxele în 2013 la nivelul lui 2012, dacă nu mai sunt alte discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În
unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
Următoarea şedinţă va fi domnule primar?
Domnul primar Barbu Nicolae: Pe 31 ianuarie, să sperăm că nu vor mai apărea
alte modificări, ţinând cont că este un guvern nou.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1250.
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