Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL
~ncheiat ast\zi 27.06.2011 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al
ora[ului T`rgu Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n
sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna
jr.Mihaela Istrate, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei locale [i
ai radioului Flash F M T`rgu Neam].
Doamna jr. Mihaela Istrate face prezen]a domnilor consilieri. Din cei
19 consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan
Doinel, Chitic Paul, Lungu Serafim [i doamna consilier Vr^nceanu Maria.
~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului
local al orasului Tg Neam] pentru anul 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.3 din HCL
78/27.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2012
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Elena Pupazan
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar Iftime
Petrariu, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului
local al orasului Tg Neam] pentru anul 2011.
Ia cuv^ntul doamna economist Iosub Ecaterina, care prezint\ acest proiect
de hot\r^re [i care explic\ domnilor consilieri `n ce const\ rectificarea.
Domnul consilier Dron Vasile : suma de 70.000 provine de la Consiliul
Jude]ean, dar Muzeul nu ne mai d\ 30.000 ?
Domnul Viceprimar : suma total\ este de 110.000 lei. Astfel :10.000 de
la Prim\rie, 70.000 de la Consiliul Jude]ean [i 30.000 care Consiliul
Jude]ean `i d\ la Muzeu.
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Doamna economist Iosub Ecaterina face precizarea c\ se rectific\ suma de
70.000 lei.
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r^re. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.3 din HCL
78/27.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2012
Doamna economist Elena Pup\zan prezint\ acest proiect de hot\r^re [i
precizeaz\ c\, `n realitate, impozitele pentru anul 2012 r\m^n a[a cum au
fost stabilite prin HCL nr.78/27.05.2011, adic\ majorate cu 8%. Acum se
modific\ doar forma proiectului.
Domnul Primar : Prefectura ne-a transmis c\ impozitele [i taxele se
m\resc tot cu 8% pentru anul 2012, dar, din trei `n trei ani, se iau `n calcul
aceste major\ri, astfel `nc^t s\ nu se dep\[easc\ procentul de 20%.
Domnul consilier Cojocariu Vasile : nu a fost explicat\ de la `nceput
metodologia de calcul ?
Doamna economist Elena Pup\zan : nu.
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r^re. S-a
votat cu 14 voturi ,,pentru’’[i un vot `mpotriv\-domnul consilier Andoni
Neculai.
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise
lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Petrariu Iftime

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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