
O singura primarie din judet, obligata sa majoreze taxele si impozitele locale
Primaria Biertan nu a majorat taxele si impozitele locale cu 16,5 la suta, iar acum Guvernul a venit cu o
noua decizie: in cazul in care primaria inregistra arierate la 31 decembrie 2012 si nu a majorat taxele si
impozitele, nu mai primeste bani de la stat. Primaria Biertan este pusa acum in situatia de a majora darile.
  
  Primaria Biertan nu este singura care avea arierate la 31 decembrie 2012. Sunt cinci astfel de cazuri, de
primarii care inregistrau arierate mai mari de 90 de zile la data de 31 decembrie 2012. Celelalte, insa, au
majorat darile. 
  
  Potrivit directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Sibiu, Grigore Popescu, cinci
primarii din judet inregistrau arierate mai mari de 90 de zile la data de 31 decembrie 2012, valoarea
acestora insumata fiind de circa un milion de lei - cea mai mare datorie fiind de 443.000 si cea mai mica
de 19.000 lei - iar o singura primarie trebuie sa revina asupra deciziei de majorare a taxelor si impozitelor
locale. "in expresia fiscala si bugetara arierat inseamna acea datorie de peste 90 de zile. Din fericire avem
numai 5 primarii cu arierate, cel mai mare de 443 de mii, cel mai mic 19 mii. Nu este o problema, pentru
ca aceste arierate impun pe proiectul de buget al anului 2013 majorarea impozitelor si taxelor locale.
Avem, in judet, un singur caz de primarie care trebuie sa revina asupra majorarilor de impozite si taxe
locale. Valoarea totala a arieratelor este de doar un milion de lei, deci nu este o problema. Primariile au
obligativitatea de a scadea luna de luna aceste arierate macar cu 5 la suta ", a explicat directorul DGFP
Sibiu, Grigore Popescu, la o intalnire cu primarii din judetul Sibiu, organizata la Consiliul Judetean
Sibiu. 
  
  Potrivit situatiilor prezentate Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Sibiu, singura primarie
care are arierate si nu a majorat inca taxele si impozitele locale este Primaria comunei Biertan, care avea,
la 31 decembrie 2012, arierate de 251.676 lei. Alte patru primarii cu arierate la 31 decembrie 2012 sunt 
Copsa Mica (281.890 lei), Jina (443.509 lei), Laslea (19.951 lei) si Sadu (20.300 lei).
  
  Viceprimarul comunei Biertan, Maria Floarea, a declarat ca pana la finalul lunii ianuarie se vor majora
taxele si impozitele locale. "Nu am luat nicio decizie pana acum, dar avem proiect pentru viitoarea
sedinta a Consiliului Local, care va avea loc la sfarsitul lunii, prin care se propune majorarea taxelor si
impozitelor cu 16,5% ", a declarat Maria Floarea, viceprimarul comunei Biertan. Ea a precizat ca datoriile
sunt din 2012, cand termenele de executie a lucrarilor de la retelele de canalizare si la statia de epurare
s-au prelungit de cateva ori, iar primaria a contractat si alte lucrari, motiv pentru care nu s-a mai putut
achita suma de bani necesara proiectului derulat de Primaria Biertan impreuna cu Ministerul Mediului.
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