JUDETUL NIiAMT
CEL MAF|E
CONSILIUL LocAlL AL COMLTNEI $TEITAN

PROCES VERBAL
Local
ordinare a consiliului
,oarut
29.11.2;i;,"i
astitzi
Incheiat
'1i.*,ii
cel Mare' iudelul Neam!
of toiiiui $tefan

Dispozilia 157 din
Sedinlaestedeschis6depregedinteledeEedin[6,carearat6caaceastaafostconvocatain
din codul ud*ini't'utiv, prin

art. tz+,
conformitate cu prevederile
prezenti un numdr de
22.11.2019.
zd cd raqedinta sunt
informea
se
si
al consilierilor
Se face apelul nominar
este declarat6legal constituitd'
din sedinta
13 consilieri locali'$edinfa
"rrnpi cireste orocesul verbal
DomnulstoleruNicolae,r..r"rurulgeneralalcomunei,citeqteproces
modificiri de conlinut
cu privire la omisiuni sau
precizrri
frcute
sunt
nu
anterioar6. in urma prezentarii,
utin..tz)

preia rucrarire si

ii ".,"

"o'"* i:":,::Xfl',JlL:ffi]'::,l?:fi';lll1.",,,,,, de desfr;urare a qedinlei,
o,oorll:[x?;:il,#:"0i,1;,ru aprobarea taxeror qi impoziteror locare pentru anur 2020'
Initiator

- Primar, Ouatu Sorin

2)Proiectdehotlrireprivindsolicitareadeprelungireascrisoriidegarantiedinpartea
comisionului de garantare '
SA-IFN) qi aprobarea
Fondului dc garantare (FNGCIMM
Initiator

3)

-

Primar, Ouatu Sorin

proiect de hotlrffre privind modificarea
Initiator

-

Hot[ririi cons.iului

local nr. 56 din 13'11'2019

Primar, Ouatu Sorin

indeprinesc conditiile legale
presedintele de qedin!6 face precizareaca toate proiectere de hotdrare
in vederea introducerii pe ordinea de zi a sedintei'
de zi' Nu sunt
modificari sau alte proiecte de hot6r6re pentru ordinea
la vot ordinea de zi qi este aprobatl cu l3 voturi
propuneri de alte proi"cie pl ordinea de zi. Se sllpune
din 13 consilieri prezenfi.
^ . t ,,-tL:^.^-..r...
initiatorulur
de hotarare de pe ordin ea de zr qi d6 cuvantul
Se intreaba dacd se propun

preqedintele de gedin!6 prezintdproiectele

se face cunoscut cd
intrucat primarul comunei nu este prezentin ;edin!['
comunei si eventual altor funclionari din
eventuare date suplimentare vor fi solicitate secretarului
aparatul de specialitate a primarului'
y , r---- ^..^,.^ ^-:.,:-,.r rovplc
taxele c.
;i
analinze azd cele doua anexe privind
1) pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi, se
dsalubrizare,
de
serviciului
speciala aferentd
impozitere locale, respectiv taxele speciare. Fa{[ de taxa
in sensul stabilirii acesteia vand in vedere elementul
nul stan Mihai Lucian propune modificarea acesteia
Astfel, acesta
_ frecven!6 _ si nu greutate, asa cum a fost propus de initiatorur proiectului de hotardre.
pentru salubrizarea comunei' ca taxa poate
precizeazdin raport cr.r cheltuielile realizate in anul 2019
avea urmdtoarea valoare:

acestora in vederea

,rrfir.rii.

(1)

Colectare qi transport de;euri menajere

a) 120 lei/anlgospodlrie, pentru degeuri menajere(exclusiv degeuri reciclabile) aferenti unui
numdr de 2 ridicdri in sezonul rece qi 4 ridicdri in sezonul cald.
b) 200 lei/anlpersoanl juridici pentru degeuri menajere(exclusiv degeuri reciclabile) aferentd
unui numlr de 2 ridicdri in sezonul rece gi 4 ridicdri in sezonul cald.

in cazul in care se solicit[ o frecvenld mai mare a ridicdrilor, solicitantului i se va aplica o
majorare a taxei de salubrizare de 50% din valoarea aprobatd pentru fiecare ridicare
suplimentard

so

licitat6.

c) 0 lei/anlgospodlrie qi peroanl juridici, pentru degeurile menajere reciclabile(metal, hdrtie
lcarton, plastic), aferentd pentru o ridicare pe lund. in cazul in care se solicitd o frecvenla mai
mare se va percepe o taxd de 25 lei/an pentru fiecare ridicare in plus solicitat6.
(2) Colectare qi transport alte deqeuri decit cele municipale pe baza de comandi de la
persoanele fizice sau juridice 50 lei/mc.

(3) Cur5{area qi transportul zfrpezii de pe cf,ile publice qi menfinerea in funcliune
acestora pe timp de polei sau de inghet
Se supune la

a

- 3 lei/gospodarie/an

vot amendamentul gi este aprobat cu l0 voturi pentru qi 3 ab{ineri.

Nu mai sunt alte disculii qi este supus la vot proiectul de hotdrdre.
Se

aprobl proiectul de hotlr6re nr. I cu 10 voturi pentru

qi 3

ab{ineri.

2) Pentru proiectul nr.2 de pe ordinea de zi, nu sunt intreblri/discutii sau amendamente, fapt pentru
care este supus la vot.
Se

aprobl proiectul de hotlrire nr.2 cu 12 voturi pentru

qi o ab{inere.

3) Pentru proiectul

nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt intrebdri/discutii sau amendamente, fapt pentru
care este supus la vot.

Se

aprobi proiectul de hotlrire nr.3 cu 13 voturi din

Discu{ii diverse

-

13.

nu sunt.

Domnul preEedinte de qedin{6 declarS inchise lucrdrile, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal.

Preqedinte de qedin{i,
Ilie Costel

6--q)

Intocmit,
Secrelar
Stolerq\icolae
I

R.ffid

