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Minuta

Dezbaterii publice din data de 22.09.2021

Cu privire la proiectul de hotărâre  privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,

impozitele și taxele locale pentru anul 2022.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea:

Declară deschisă dezbaterea publică  și arată că au fost câteva solicitări de intervenții online cu privire

la  proiectul de hotărâre  privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele

locale pentru anul 2022.

Înainte de a da cuvântul participanților,  înțelege să prezinte comparativ impozitele și taxele

stabilite în anul 2021 cu impozitele și taxele propuse pentru anul 2022.

Astfel, la impozitul pentru clădirile rezidențiale datorat de persoanele fizice în anul 2021 a fost

stabilită cota de 0,1% în timp ce pentru anul 2022 se propune aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la

care se adaugă niște cote adiționale în funcție de zona de impozitare, respectiv 20 % pentru zona A,

15% pentru zona B, 10% pentru zona C și 5 % pentru zona D. 

Învederează faptul că s-a propus această diferențiere de impozit în funcție de zonă deoarece în

ultimii 8 ani au fost realizate foarte multe investiții în zona centrală și pericentrală a municipiului Cluj-

Napoca,  și  mai  puțin  în  zona  C  și  D de  impozitare,  astfel  că  este  normal  să  avem o  impozitare

diferențiată în funcție de zonă. Toată lumea trebuie să fie solidară în dezvoltarea orașului, însă trebuie

să se intervină cu investiții (creșe, parcuri, modernizarea străzilor) și în zonele de cartier, C și D, pentru

a avea o dezvoltare unitară.

Sunt în desfășurare o serie de proiecte cu finanțare europeană, cum ar fi parcul din zona Iris sau

Parcul Est, o investiție de câteva milioane de euro, practic fiind investiții în fiecare zonă a municipiului.

Totodată arată faptul că la clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice se menține pentru anul 2022
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cota de impozitare de 0,2% la care se adaugă câteva cote adiționale, respectiv 20 % și 50 % pentru

clădirile construite cu nerespectarea autorizației de construire sau fără autorizație de construire. Practic

cei care nu se încadrează în situația deținerii unei clădiri construite cu nerespectarea autorizației de

construire sau fără autorizație de construire nu vor avea un impozit crescut față de anul 2021.

Pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice se aplică cota de impozitare de 0,1% la care

se adaugă acele  cote  adiționale  în  funcție  de zona.   Pentru clădirile  nerezidențiale  ale  persoanelor

juridice se propune cota de 1%, aceeași ca în anul 2021.

La impozitul pe terenul cu construcții persoane fizice și juridice, aceste sume sunt actualizate de

către Guvernul României.

În  cazul  impozitului  asupra  mijloacelor  de transport  în  anul  2021 a  fost  o  creștere  cu rata

inflației de 3,8% în timp ce pentru anul 2022 la această categorie va fi o creștere de 2,6% cu rata

inflației, creștere impusă prin legislația fiscală. 

Taxa  de  reclamă  și  publicitate,  impozitul  pe  spectacole  și  taxa  de  promovare  turistică  de

asemenea rămân neschimbate.

În continuare prezintă participanților un slide pentru a se vedea ponderea impozitelor și taxelor

locale din totalul veniturilor bugetului Municipiului  Cluj-Napoca, comparativ cu cele 40 de reședințe

de județ din România,   învederând faptul că Municipiul Cluj-Napoca se situează pe locul 35 cu o

pondere a impozitelor locale din totalul veniturilor de doar 16, 9%., de unde reiese rezonabilitatea

gradului și mărimii impozitelor locale din Cluj-Napoza față de alte orașe.  

În continuare dorește să facă o scurtă comparație grafică a nivelurilor impozitelor propuse din

Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov. Arată faptul că pentru clădirile nerezidențiale persoane fizice  la

Cluj-Napoca avem o cotă de 0,2%, la Timișoara avem o cotă de 1,95%, deci aproape de 10 ori o cotă

mai mare decât la Cluj-Napoca. Totodată la Timișoara se propune și o cotă adițională de 50%, în timp

ce la Cluj-Napoca se menține cota de impozitare de 0,2% la care se aplică câteva cote adiționale,

respectiv 20 % și 50 % pentru clădirile construite cu nerespectarea autorizației de construire sau fără

autorizație de construire. Brașovul de încadrează în aceeași linie cu impozitele propuse la Cluj-Napoca.

La impozitul pentru clădirile nerezidențiale persoane juridice la Cluj-Napoca cota de impozitare este de

1% în timp ce la Timișoara este 1,3% plus o cotă adițională de 50%, iar la Brașov avem o cotă cu

aproximativ 30% mai mare decât cota propusă pentru municipiul Cluj-Napoca. Și aici se vor aplica

cotele adiționale, dacă va fi cazul, pentru companiile și firmele care nu s-au încadrat în autorizația de

construire sau au construit fără autorizație.

În cazul impozitului pe terenul cu construcții zona A la Cluj-Napoca avem un impozit de 11.200

lei, la Timișoara de 13756 lei iar la Brașov 11.261 lei.



Arată  faptul  că  municipalitatea  nu  își  propune  să  modifice  impozitul  pentru  mijloacele  de

transport, ci doar să indexeze cu rata inflației, după cum cere legislația fiscală, în timp ce la Timișoara

se propune aprobarea unei cote adiționale de 50%, iar cei de la Brașov o cotă adițională de 35%.  Taxa

pentru servicii de reclamă și publicitate la Cluj-Napoca este 2% în timp ce la Timișoara și la Brașov

este de 3%. Impozitul pe spectacole la Cluj-Napoca este 2%, la Timișoara 0% iar la Brașov între 2%-

5%. Taxa de promovare turistică este 1%, la Timișoara 2% iar la Brașov 1leu/turist/zi. 

Domnul Viceprimar Dan Tarcea menționează faptul că dacă sunt întrebări din partea participanților

față de cele prezentate stă la dispoziția acestora împreună cu colegii de la Direcția Impozite și taxe

locale. Solicită participanților la dezbaterea publică ce doresc să se înscrie la cuvânt să se prezinte.

Doamna Raimonda Boian, domnul Ștefan Gadola,  din partea  Organizației  Patronale HORECA

Cluj, doamna Roxana Ghiran din partea Hotel Napoca și domnul Ilie Drăgan de la Chios solicită să

ia cuvântul în dezbaterea publică.

Domnul consilier local Rácz Béla solicită să ia cuvântul în dezbaterea publică.

Domnul Pop Iosif din partea Consiliului Civil Cluj solicită să ia cuvântul în dezbaterea publică.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea: dacă pe parcursul dezbaterii vor apărea și alte persoane interesate,

acestea vor putea sa ia cuvântul.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea acordă cuvântul d-nei Raimonda Boian.

Doamna Raimonda Boian arată că a parcurs proiectul de hotărâre de consiliu local privind impozitele

pentru anul 2022, în special prevederile aplicabile domeniului HoReCa în contextul pandemiei. Este de

acord cu ideea de solidaritate la nivelul impozitelor locale,  însă Cluj-Napoca este un oraș doar cu

turism medical și de afaceri.  Industria ospitalității duce la o dezvoltare frumoasă a orașului, dar în

contextul pandemiei există riscul ca foarte mulți oameni angajați în acest domeniu să rămână fără loc

de  muncă.  Învederează  faptul  că  este  nevoie  de  sprijinul  municipalității  pentru  depășirea  acestei

perioade dificile,  prin  reducerea taxei  de promovare turistice din Cluj-Napoca  de la  1% la  0,5%,

conform Codului fiscal. Timișoara a scăzut taxa de turism de la 2 lei, în 2020, la zero, Bucureștiul de la

2 la 0,5 lei pe turism, Brașovul a scăzut la 1 leu pe turism.  În Iași a rămas la fel, 0,7 lei pe turist. La



Cluj-Napoca nu s-a mișcorat. Ar fi o compensare pentru doi ani de pandemie, astfel încât aceste afaceri

să își revină.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea  arată că la Timișoara propunerea pentru 2022 este de 2%, iar la

Brașov de 1leu/turist/zi, propuneri care încă nu sunt votate de către consiliul local pentru a fi definitive

din punct de vedere al bugetului.

Doamna Raimonda Boian  arată că raportarea la cota de 0% la taxa de turism de la Timișoara s-a

realizat având ca reper anul 2020, luna martie.  Al doilea punct al sprijinului solicitat pentru HoReCa

privește diminuarea impozitelor  pe clădirile în care funcționează restaurantele, barurile, cafenelele și

hotelurile. Învederează că în anul  2020 a fost o hotărâre de guvern care a venit în sprijinul HoReCa,

spunând  că  se  poate  scădea  impozitul.  La  Cluj-Napoca  nu  au  scăzut,  pentru  că  aceste  demersuri

trebuiau făcute până la finalul lunii august 2020, iar acum domeniul HoReCa nu  dorește scutire totală,

reducere la zero, care ar fi ajutor de stat, ci să se meargă la cota minimă de 0,2%  pentru un an, atât

pentru persoanele fizice, care dau în chirie spații, cât și pentru persoanele juridice, raportat la art. 458 și

460 din Codul fiscal. Aceasta a spus că se poate apela de către Consiliul Local  la Codul Fiscal (art. 456

alin. 2 lit. i) și să se invoce că este vorba de ”o calamitate naturală”, cum ar putea fi interpretată în

spiritul legii pandemia COVID.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea mulțumește doamnei Raimonda Boian pentru prezentare și acordă

cuvântul domnului Ștefan Gadola.

Domnul Ștefan Gadola  arată faptul  că HoReCa a fost domeniul cel mai afectat în pandemie. Clujul a

suferit din această cauză. Mulți angajați din domeniu  au plecat și mii de oameni au fost în șomaj

tehnic. Au avut un loc de muncă și un venit bun, dar au plecat. Dorește acordarea de facilități pentru a

avea angajați,  care să aducă și ei un venit la consiliul local. Nu cere scutire totală, dar cere ajutor.

Foarte multe organizații, restaurante și hoteluri sunt în situație dificilă.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea  mulțumește domnului Ștefan Gadola  pentru prezentare și acordă

cuvântul doamnei  Roxana Ghiran, reprezentantul Asociației Hotelierilor din Cluj.

Doamna Roxana Ghiran învederează faptul că a dorit să intervină și să atenționeze asupra faptului că

un impozit pe clădire pe un restaurant și o terasă este de o anumită sumă, iar pentru un hotel de o altă



sumă. Vorbim de sute de mii de lei, bani pe care, în 2020 sau 2021, unii nu au reușit să îi strângă și nu

vom reuși  nici  în  2022,  dacă  funcționăm în  continuare după restricțiile  pandemiei.  A înțeles  toate

măsurile restrictive din pandemie, dar dacă nu se lucrează, dacă o jumătate de an hotelul este închis, nu

sunt fonduri pentru plata impozitelor.  Se străduiește să țină personalul.  Peste un an sau doi nu vom

mai avea forță de muncă în HoReCa. Ne străduim unii dintre noi să plătim ratele la bănci. Din fericire

legiuitorul a dat o măsură și băncile au înțeles. În aceeași măsură, aduce rugămintea către Consiliul

local de a venii  în sprijinul acestei industrii.

Domnul  Viceprimar Dan Tarcea  mulțumește  doamnei  Roxana Ghiran  pentru  intervenție  și  arată

faptul  că o să se parcurgă toate cele trei sau cinci luări de cuvânt, după care o să se discute în parte

fiecare subiect. 

Domnul Viceprimar Dan Tarcea acordă cuvântul domnului consilier local Rácz Béla.

Domnul  consilier local Rácz Béla mulțumește  pentru posibilitatea de a vorbi. În primul rând ar dori

să  menționeze că  legat  de cele  mai  multe  teme este  în  general  total  de acord.  Mulțumește  pentru

promptitudine în rezolvarea parcărilor mașinilor electrice pe care au fost semnalate mai demult, și care

a fost rezolvată. Legat de impozite, este în principiu de acord cu diferențierea impozitului pe clădiri în

funcție de zona unde este situat imobilul. Unde este important să facem diferența între diferite categorii

sociale.  În  centru,  unde  este  planificată  cea  mai  mare  creștere  a  impozitelor  un  număr  mare  de

pensionari  locuiesc adesea singuri,  care sunt deja  împovărați  de creșterea prețurilor  de gaz sau de

inflație  in  general.  Sugestia  dânsului  este  să  fie  acordate  reduceri  pe baza veniturilor  sau pe baza

suprafeței utile. Un pensionar care trăiește singur cu o pensie mică întrun apartament de 50 mp să nu fie

obligat să plătească cu 30% mai mult.  Pe de altă parte crede ca este necesară creșterea taxei și la

persoanele juridice,  eventual  pentru compensarea reducerilor  acordate  categoriei  sociale  care nu ar

putea plăti diferența de taxă. Știe  că pentru persoanele juridice și acum taxa de clădiri este mai mare,

dar creșterea taxelor trebuie suportată de toată lumea.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea mulțumește domnului  consilier local Rácz Béla pentru intervenție și

acordă cuvântul domnului Pop Iosif din partea Consiliului Civil Cluj.

Domnul Pop Iosif  încercă să puncteze în primul rând faptul că se organizează această  dezbatere

publică pe partea de buget,  pe taxe și impozite pentru construirea bugetului și o premiera pe care o



salută. Pe de altă parte, apreciază faptul că  propunerea consiliului civic e luată în seamă, probabil au

venit și alte propuneri, de a nu mări de la an la an taxele și impozitele locale.  Consideră că este un

moment potrivit să se discute și aspecte de taxare și aspecte de organizare a bugetării. Referitor la taxe,

subscrie la ceea ce s-a propus pentru turism și pentru susținerea turismului și i se pare cat se poate de

firesc această propunere. Trebuie să fie susținute   veniturile pe care le aduce turismul local, spații de

cazare, zone de agrement pe care le folosesc unitățile turistice. Tot mai multe locuințe din zona centrală

rămân goale. Lumea urmează tendința de a se duce spre aer curat, spre cartierele mărginașe. e mai greu

din cauza problemelor de transport, și totuși se duc. Cartierele din zona Sânicoara, Sopor, zonele din

împrejur sunt mai solicitate. Crede că este firesc în acest context ca cei cu venituri cu potențial de

investire în apartamente, case scumpe să aibă parte și de o impozitare adecvată, în sensul corelat cu

veniturile lor. Degeaba se pun taxe în zona 1 sau 0 mai mare când puterea de cumpărare aici scade.  

Crede că este mai potrivit să inversăm, și insistă pentru această treabă dacă se poate  analiza în

ce măsura o inversare nu aduce și  mai  mult  venit  dar și  o echilibrare.  Consideră că se impune o

bugetare mai adecvată pentru clădirile verzi în contextul creșterii prețului la energia electrică și la gaz,

și  ar  trebui  adusă  în  atenție  și  energia  produsă  prin panourile  fotovoltaice.  Trebuie  incurajați  prin

politica de impozite și taxe pe cei ce produc energie verde. Consideră că bugetarea participativă este un

lucru excelent,  însă limitarea la 150.000 euro a bugetului unui proiect este o eroare care ar trebui

supusă dezbaterii publice. Un proiect matur poate intra într-o bugetare multianuală. 

Trebuie un echilibru între  veniturile  din impozite  și  taxe locale  și  veniturile  care vin de la

bugetul de stat. Un număr de 1400 de funcționari angajați la Primăria Cluj-Napoca, în comparație cu

Primăria Berlin unde sunt doar 350, este o eroare a administrației locale în contextul digitalizării, iar o

rezervă  de  bani  generată  de  diminuarea  numărului  angajaților  administrației  ar  fi  utilă  pentru

dezvoltarea orașului. Dezbaterea asupra impozitelor locale este o etapă necesară înainte de dezbaterea

bugetului local. Trebuie făcută o corelație între cât se poate colecta din impozite și taxe și cât se poate

bugeta prin proiecte mature pentru o gospodărire mai bună a banului public. 

Consideră  că  administrația  și  populația  trebuie  să  fie  unite  în  atingerea  obiectivelor  pentru

dezvoltarea municipiului. Pentru proiectele  finanțate de la Banca Mondială (de exemplu Filarmonica)

ar trebui cerut și punctul de vedere al societății civile din Cluj-Napoca.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea mulțumește domnului  Pop Iosif  pentru intervenție și  întreabă dacă

mai sunt participanți care doresc să ia cuvântul.



Doamna consilier local Adriana Cristian solicită să ia cuvântul în dezbaterea publică.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea acordă cuvântul doamnei consilier local Adriana Cristian.

Doamna consilier local Adriana Cristian menționează faptul că la nivelul municipiului Cluj-Napoca

există o serie de reduceri de impozit pentru clădirile de birouri care dețin o anumită clasă energetică și

izolare termică. Ar dorii să fie extinse aceste reduceri și la clădirile rezidențiale în contextul politicii

europene  green.  În  al  doilea  rând consideră  că  nu  putem ignora  pandemia  și  faptul  că  nu  merge

vaccinarea, iar cum în anul 2020 Cluj-Napoca a fost  singurul oraș din Alianța Vestului care nu a ajutat

mediul de afaceri, s-ar impune pentru anul 2022 micșorarea sau amânarea impozitelor pentru domeniul

HoReCa.

Domnul  Viceprimar  Dan  Tarcea  mulțumește  doamnei  consilier  local  Adriana  Cristian pentru

intervenție și  întreabă dacă mai sunt participanți care doresc să ia cuvântul.

Doamna Raimonda Boian arată faptul că a mai primit două solicitări de intervenție de la  cei 33 de

colegii din Organizația Patronală Horeca Cluj, prin care se solicită  analizarea posibilității acordării

reducerii cotei de impozitare pentru clădirile unde funcționează cluburi, care în acest context pandemic

nu prea funcționează și respectiv, reducerea sau scutirea de la plata chiriei pentru anul 2022 pentru

terasele  sezoniere  ce  ocupă  domeniul  public.  Apreciază  deschiderea  municipalității  clujene  în

organizarea acestei dezbateri publice cu privire la impozitele și taxele locale.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea mulțumește doamnei Raimonda Boian pentru modul de  prezentare

și problemele ridicate care ating domeniul de activitate.

Doamna Raimonda Boian  arată  că pe viitor municipalitatea poate conta pe domeniul HoReCa și

consideră că se impune consultarea prealabilă și directă a membrilor  Organizației Patronale HORECA

Cluj înaintea luării unor decizii ce privesc acest domeniu de activitate.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea mulțumește doamnei Raimonda Boian  pentru  reziliența de care a

dat dovadă domeniul HoReCa  în anul 2020. Arată că va fi analizată fiecare propunere expusă în cadrul

dezbaterii publice prin raportare la prevederile legale în vigoare, pentru a se vedea unde există cadrul

legal pentru a interveni cu modificări. 



Învederează faptul că Municipiul Cluj-Napoca, în calitatea sa de membru în Alianța Vestului, a

depus  eforturi  deosebite  împreună cu  celelalte  autorități  ale  statului  pentru  a  se  evita  carantinarea

municipiului,  deși rata de infectare cu COVID era anul trecut de 8,5%. Carantinarea orașului ar fi

determinat ca o mulțime de afaceri locale să fie puse pe butuci. Totodată municipalitatea clujeană a fost

deschisă în ceea ce privește susținerea eforturilor de vaccinare, municipiul  Cluj-Napoca având cea mai

mare rată de vaccinare din România. A fost asigurată infrastructura necesară astfel încât acest act de

vaccinare să se poată desfășura în condiții optime și a fost asigurat suportul necesar instituțiilor care au

fost în prima linie de luptă anticovid prin alocările de sume de la bugetul local, fie că vorbim despre

spitale sau tablete pentru copii pentru buna desfășurare a actului educațional.

Cu siguranță împreună putem găsii soluții care să fie aplicate și mai eficient. O să analizăm

împreună cu colegii de la taxe și impozite și cu colegii de la departamentul economic care sunt și

influențele bugetare la propunerile pe care dvs ni le-ați făcut. Vom analiza și cadrul legal dacă se pot

face aceste reduceri, știu ca la una dintre propuneri nu avem cadrul legal, însă vom mai analiza ca să

putem avea și o argumentație foarte clară.

În ceea ce privește propunerea de impozitare pe suprafețe sau pe venituri, respectiv case versus

apartamente, să știți că ne-am gândit și noi la acest aspect, însă din păcate nu avem cadrul legal ca să

putem aplica o asemenea schemă de impozitare. Astăzi nu putem să impunem o impozitare pentru un

apartament de 50 mp și o altă cotă de impozitare pentru un apartament de 100 mp sau de casă. Din

păcate  nu  există  cadrul  legal  în  această  direcție  și  trebuie  făcută  o  modificare  legislativă  la  nivel

național în Codul fiscal.

De asemenea în ceea ce privește ajutoarele pentru clădirile verzi, discutăm despre clădirile de

birouri ale persoanelor juridice, respectiv acolo discutăm despre un ajutor de minimis, nu despre o

reducere  de  impozit,  pentru  că  la  fel  nu  există  cadrul  legal  și  din  păcate  persoanele  fizice  nu  se

încadrează în acest ajutor de minimis, astfel încât să putem să dăm niște facilități la cei care au clădiri

verzi. Subscriu ideii dvs. și ar putea să fie aplicabilă pe viitor, dar și aici implică o modificare a Codului

fiscal pentru a exista această posibilitate. Am notat și celelalte propuneri pe care le-ați avut, dar pentru

această zi o să mă limitez la impozitele și taxele locale.

În perioada următoare, în urma analizelor efectuate cu colegii mei, urmează să ne prezentăm în

fața dvs cu propunerile aferente. 

Domnul Viceprimar Dan Tarcea solicită participanților la dezbaterea publică să intervină dacă mai au

aspecte în plus de învederat. 



Domnul  Viceprimar Dan Tarcea,  având în  vedere  faptul  că  nu  mai  sunt  intervenții,  mulțumește

participanților la dezbaterea publică pentru interesul acordat și menționează  că Primăria municipiului

Cluj-Napoca este un partener serios și doar în parteneriat se poate merge înainte.  Arată faptul că atâta

timp cât există companii puternice  aici la noi acasa vom avea și o primărie puternică și vom avea mai

mulți bani pentru a-i învesti în bunăstarea comunității pe care vremelnic o reprezintă.

Domnul Viceprimar Dan Tarcea declară închisă dezbaterea publică. 


