ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr. 8427 din 28.12.2017

Încheiat astăzi, 28.12.2017, la şedinţa ordinară
CONSILIULUI LOCAL DOBRENI
La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 11 consilieri, din cei 11 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Dobreni.
Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 alin (1) din Legea nr. 215/2001
republicată,cu modificările si completarile ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor
locali în functie, sedinţa fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de doamna primar Creţu Vasilica pe baza convocării
scrise nr. 8366 din 22.12.2017 şi a dispoziţiei nr. 229 din 22.12.2017, conform art.
39 alin. 3 din Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificarile şi completările ulterioare.
În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi ordinea
de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Dobreni, doamna
primar Creţu Vasilica , doamna Brahariu Gianina – şef Birou contabilitate şi doamna
Stoleru Delia Genina secretarul comunei Dobreni.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Cosmescu Gheorghe .
Se supune la vot procesul verbal din şedinţa anterioară de consiliu, repectiv
data de 22.12.2017 care este aprobat cu 11 voturi pentru.
Domnul Cosmescu Gheorghe - preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi,
astfel:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
2. Proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii unui Contract de prestari
servicii pentru realizarea unui eveniment cultural şi alocarea unor fonduri baneşti în
vederea organizarii acestui eveniment.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
3
Proiect de hotărare privind însuşirea reevaluării activelor fixe corporale
din domeniul public şi privat al comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
4 Întrebări şi interpelări.
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Întrucât alte propuneri de modificare sau suplimentare a ordinii de zi nu sunt se
supune la vot ordinea de zi propusă a se discuta, fiind aprobată cu unanimitate de
voturi.
Punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2018.
Doamna Brahariu Gianina – sef Birou Contabilitate, prezintă expunerea de
motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre. Se
explică domnilor consilieri că propunerea executivului este de menţinere a impozitelor
şi taxelor la nivelul anului 2017.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ, consideră că este necesar să se formeze o
comisie care să meargă să verifice pe teren suprafetele construite la casele de locuit.
Este foarte important ca suprafetele constructiilor să fie declarate corect la impozit
pentru că de aici se străng banii la buget. Casele mai mari nu au declarate suprafetele
reale. Cred că din această comisie trebuie să facă parte doamna inginer Popa Ioana,
persoana responsabilă cu registrul agricol şi o persoană de la compartimentul impozite
şi taxe.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe solicită să facă parte din această
comisie şi consilierii locali.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ, arată că la punctul 10 din nota de
fundamentare este prevazută taxa pentru inchirierea buldoexcavatorului. Doreşte să
facă un amendament la Anexa nr. 1 privind impozitele şi taxele locale în sensul că
taxa de închiriere a buldoexcavatorului să fie de 200 lei /ora pentru locuitorii altor
comune si cetăţenii care fac lucrări în altă comună.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe este de părere că şi la societăţi taxa ar
trebuie să fie de 200 lei /oră.
Domnul consilier Irimia Gheorghe arată că toate Societatile care închiriază
buldoexcavatoare au taxele mai mari de 100 lei/ora. Propunerea personală este ca taxa
pentru închirierea buldoexcavatorului să fie de 150 lei/oră la persoanele fizice şi 200
lei /ora pentru societăţi. Solicită să se supună la vot şi acest amendament.
Domnul consilier Vasiliu Vasile arată că nu este corect să se facă diferentiere
între taxa stabilită pentru locuitorii din comuna noastră şi taxa pentru locuitorii altor
comune. Intreabă pe doamna primar Creţu Vasilica cum se face taxarea din momentul
cand pleaca boldoexcavatorul din curtea primăriei sau de când se apucă efectiv de
lucrare?
Doamna primar Creţu Vasilica răspunde că taxarea se face de când pleacă
buldoexcavatorul din curtea primăriei.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe este de părere că Contabilul Primarie
trebuie să spună dacă veniturile făcute cu buldoexcavatorul acoperă cheltuielile.
Doamna Brahariu Gianina – şef Birou Contabilitate răspunde că nu poate
raspunde la această întrebare pentru că anul acesta s-a făcut reparaţie capitală la
buldoexcavator.
Domnul consilier Măriuţa Daniel propune ca amendament la anexa privind
proiectul de hotarare ca taxa de închiriere a buldoexcavatorului să fie de 130 lei /ora
pentru persoane fizice şi 200 lei /ora pentru societăţi.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe supune la vot amendamentul propus de
către domnul consilier Chelmu Dănuţ care este respins ( un vot pentru – Chelmu
Dănuţ) .
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Se supune la vot amendamentul propus de către domnul consilier Irimia
Gheorghe care este respins cu 5 voturi pentru.
Se supune la vot amendamentul propus de către domnul consilier Măriuţa
Daniel care este respins cu 5 voturi pentru.
Pentru că ultimile două amendamente supuse la vot au avut acelaşi număr de
voturi domnul preşedinte de şedinţă Cosmescu Gheorghe reia procedura votului. Se
supune la vot amendamentul propus de către domnul consilier Măriuţa Daniel
respectiv ca taxa de închiriere a buldoexcavatorului să fie de 130 lei /ora pentru
persoane fizice şi 200 lei /ora pentru societăţi, amendament care este aprobat cu 11
voturi pentru.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2018, cu amendametul ca taxa pentru închirierea
buldoexcavatorului să fie de 130 lei/ora persoane fizice si 200 lei/oră pentru societăţi
care este aprobat cu 11 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 99.
Punctul 2 al ordinii - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
Contract de prestari servicii pentru realizarea unui eveniment cultural şi alocarea
unor fonduri baneşti în vederea organizarii acestui eveniment.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre.
Doamna primar Cretu Vasilica explică că Consiliul Judeţean a alocat 15.000
lei pentru petrecerea care va fi organizată cu ocazia Anului Nou 2018. Pentru
formaţii cu obiceiuri, interpreţi , muzică şi artificii. Consiliul Local Dobreni trebuie să
aloce în acest sens suma de 5000 lei.
Referitor la solicitarea domnului consilier Chelmu Danuţ cu privire la cheltuiala
făcută de Ziua comunei Dobreni, vreau să răspund că cei de la Centrul Carmen
Saeculare au plătit scena, luminile, interpreti. Au fost multi interpreţi şi valoroşi. Eu
nu pot să solicit de la Centrul Carmen Saeculare o situaţie a cheltuielilor. Ştiu că
berea, micii, sucul şi alte produse care au mai fost puse pe masă au fost sponsorizări.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ consideră că este normal să cunoaştem şi noi
cum s-au făcut aceste cheltuieli. Aceste cheltuieli nu sunt secrete. Noi am dat din
bugetul comunei 25000 lei. Vreau să ştiu cu a fost cheltuită această sumă.
Doamna primar Creţu Vasilica răspunde că nu va face această solicitare la
Centrul Carmen Saeculare.
Domnul presedinte de şedinţă Cosmescu Gheorghe solicită în calitate de
presedinte de sedinţă să se înceteze această discuţie dintre doamna Primar Cretu
Vasilica si domnul consilier Chelmu Dănuţ .
Domnul consilier Irimia Gheorghe consideră că suma de 5000 lei nu este prea
mare. Dar avem în buget suma asta prevăzută în acest scop?
Doamna Brahariu Gianina – şef Birou Contabilitate răspunde că vom plăti
din bugetul anului viitor.
Domnul consilier Chelmu Dănuţ arată că este de acord cu acest eveniment de
Anul Nou, dar fără a se cheltui sume din bugetul nostru.
Domnul consilier Popescu Gheorghe întreabă dacă este corect să se plătească
suma din bugetul anului viitor.
Doamna Brahariu Gianina – şef Birou Contabilitate răspunde că se va face un
contract în care se va menţiona că plata se va face din bugetul anului viitor.
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Doamna primar Creţu Vasilica doreşte să ştie dacă domnii consilieri sunt de
acord cu aceste activităţi pe care le propune şi pentru care are sprijin de la Consiliul
Judetean prin Centrul Carmen Saeculare. Dacă nu sunt de acord să spună. Parcă ne tot
dăm cotitului.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1
vot de abţinere ( Chelmu Danuţ ) fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 100.
Punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind însuşirea reevaluării
activelor fixe corporale din domeniul public şi privat al comunei Dobreni.
Doamna Brahariu Gianina – sef Birou Contabilitate, prezintă expunerea de
motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru
fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 101.
Punctul 7 al ordinii de zi – Întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Irimia Gheorghe urează colegilor consilieri şi executivului
multă sănătate şi sărbători fericite.
Doamna consilier Apintiloaei Maria invită pe domnii consilieri şi salariaţii
primariei la Pensiunea Beatriz pentru petrecerea unui prerevelion aşa cum fac şi cei de
la Primăria Negreşti.
Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt iar
punctele înscrise pe ordinea de zi au fost discutate, cu permisiunea domnilor
consilieri, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.
Preşedinte de şedinţă,
Cosmescu Gheorghe
Întocmit:
Secretar
Stoleru Delia Genina
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