ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 19.11.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti zece din cei unsprezece consilieri alesi .
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani si delegatul satesc
al satului Cetatuia - Circoi Costel .
Secretarul comunei supune la vot procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii
sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.10.2015, al carui continut este aprobat
cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Chiosea Vasile Nelu da citire ordinei de zi, dupa cum
urmeaza:
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
aplicabile începand cu anul fiscal 2016;
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta ;
PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local al comunei
Gaujani, pe anul 2015.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de hotarare
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile începand cu anul fiscal 2016 ” .
Se prezinta pe scurt proiectul de hotarare de catre d-l primar care spune spune ca taxele
si impozitele pentru anul 2016 trebuie sa fie in concordanta cu prevederile noului Cod
fiscal . Astfel s-au intocmit 15 anexe la proiectul de hotarare in cauza
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.
In cuvantul sau, domnul consilier Musca Stefan spune ca a studiat materialele care
au stat la baza proiectului si a observat ca este o taxa noua- taxa pentru inregistrarea
contractelor de arenda- 15 lei si crede ca e o taxa cam mare. D-l primar explica de
asemenea, ca aceasta este stabilita prin codul fiscal , este minima si de altfel, contractele de
arenda se incheie pe o perioada de cca zece ani, asa ca nu e o taxa prea mare. Domnul
consilier Bunea Mihai intreaba , legat de anexa sase – impozitul pe spectacole, cine se
ocupa de incasarea taxei pentru utilizarea terenului de fotbal. Domnul primar spune ca nu
se mai incaseaza pentru ca nu prea mai sunt doritori. Daca s-ar mai incasa taxa aia , nu
vor mai veni nici cei care mai utilizeaza din cand in cand acel teren. Domnul Bunea spune
ca nici cand s-a dat in folosinta nu s-au incasat sume prea mari. Nu mai sunt discutii pe
marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot, este votat cu unanimitate adoptandu-se
astfel hotararea cu nr. 35/19.11.2015 .

Urmatorul punct de pe ordinea de zi este – “Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta”
Dupa expunerea de motive, comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul
de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta invita colegii consilieri sa faca propuneri. Doamna
consilier Moldoveanu Lucica propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei
luni sa fie domnul Bunea Mihai .Nemaifiind propuneri, supus la vot, proiectul de
hotarare este votat in unanimitate, adoptandu-se hotararea cu nr. 36/19.11.2015.
In continuare, se trece la punctul trei al ordinii de zi” Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Gaujani, pe anul 2015.” Se prezinta pe scurt
proiectul de hotarare de catre d-l primar care explica d-lor consilieri ca a initiat acest
proiect, avand in vedere adresele ANAF Giurgiu prin care s-au mai alocat niste sume
pentru UAT Gaujani si acestea sunt evidentiate in anexele proiectului de hotarare.
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, supus la vot proiectul de
hotarare este votat cu unanimitate, adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 37/19.11.2015.
Nemaifiind puncte de dezbatut pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Gaujani.
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