ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CRACAOANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18 decembrie 2018 in sedinta ordinara a Consiliului local al
comunei Cracaoani, convocata de primarul comunei prin Dispozitia nr.370 din
14.12.2018.
Sedinta are loc in sala de sedinte a primariei, participand un numar de 13 consilieri
din 13.Participa primarul comunei, secretarul comunei, seful contabil al institutiei
, functionari publici responsabili cu impozitele si taxele.Presedintele de sedinta,d-l
Adascalului Costel constata ca este indeplinit cvorumul pentru desfasurarea
acesteia si da citire ordinei de zi a sedintei.
1.Proiect de hotarare privind completarea Programului anual de achizitii
publice pentru anul 2018.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a
persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.
3. Poiect de hotarare privind privind organizarea Retelei de scolarizare
pentru anul scolar 2019-2020 la nivelul Cracaoani.
.4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si a unor
taxe speciale pentru anul 2019.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.
6.Intrebari-interpelari.
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi. Se aproba cu
unanimitate a consilierilor prezenti. Se supune la vot si procesul verbal de la
sedinta anterioara. Se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi:
Proiect hotarare privind completarea Programului anual de achizitii publice
pentru anul 2018.
.
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Ia cuvantul seful contabil al institutiei care prezinta expunerea de motive a
primarului cu privire la acest proiect, raportul de specialitate si proiectul de
hotarare avizat favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului local. Arata ca
proiectul de hotarare a fost initiat urmare a necesitatii completarii Planului anual
de achizitii cu 4 noi pozitii respectiv. 1-Realizarea unui studiu hidrogeologic; 2achizitie de material antiderapant , 3- Montare parapet metalic pe un drum comunal
al localitatii si 4- Plase de lant pentru zapada . Nemaifiind alte discutii presedintele
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. Este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Apoi se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi - Proiect de hotarare
privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare
de insolvabilitate.
. Ia cuvantul primarul comunei care prezinta o expunere de motive privind acest
proiect aratand ca asa cum s-a mai procedat in anii din urma, cu respectarea
prevederilor Codului de procedura fiscala se propune scoaterea unor persoane din
evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate. Responsabilul
pentru impozite si taxe prezinta raportul compartimentului de specialitate legat de
acest proiect si proiectul propriuzis. Presedintele de sedinta da cuvantul la discutii
pe marginea celor discutate. D-l consilier Stacescu arata ca pe lista prezentata sant
persoane care nu ar trebui sa fie supuse acestei proceduri deoarece au familie, sant
tineri si ar putea sa-si achite obligatiile fiscale restante. Seful contabil al institutiei
arata ca in cazul amenzilor legea prevede ca nu poti sa te indrepti impotriva
celorlalti membri ai familiei, dar in situatia in care se constata ulterior ca persoana
supusa procedurii va realiza venituri aceasta este repusa in debit. D-l consilier
Andrisoaia Vasile arata ca organele de politie dau amenzi persoanelor care nu
realizeaza venituri, acestea nu au cum sa le achite, iar primaria se incarca cu
debite restante. Responsabilul pentru impozite si taxe arata ca primaria trimite
regulat conform procedurii somatii cu titluri executorii dar acestea nu rezolva
problema. Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare. Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Apoi se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi - Proiect de hotarare
privind organizarea Retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 la nivelul
comunei Cracaoani. Primarul comunei prezinta expunerea de motive legat de acest
proiect aratand ca a fost initiat urmare a solicitarii anuale a Scolii Gheorghe
Savinescu, arata ca exista si avizul prealabil din partea Inspectoratului scolar
judetean , motiv pentru care proiectul poate fi dezbatut si aprobat in cadrul acestei
sedinte. Secretarul comunei da citire raportului de specialitate si proiectului de
hotarare. Ia cuvantul apoi d-l Director al Scolii Ghe. Savinescu care detaliaza
Reteaua de scolarizare ce urmeaza a fi aprobata.
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Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Apoi se trece la urmatorul punct inscris pe ordinea de zi- Proiect de hotarare
privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si a unor taxe speciale pentru anul
2019.
Ia cuvantul secretarul comunei care prezinta pe scurt expunerea de motive si
raportul de specialitate legat de acest proiect de hotarare. Proiectul a mai fost
discutat in sedinta ordinara anterioara, in acest moment se discuta completarea
celui aprobat in luna noiembrie, cu procedura de calcul si plata a taxelor stabilite
conform art 486 din Codul fiscal, urmare a solicitarii venite din partea Institutiei
Prefectului prin adresa nr. 17074/2018, careia ii da citire in continuare. Da citire
apoi Proiectului de hotarare supus aprobarii, proiect de hotarare avizat favorabil de
comisiile de specialitate. Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune la
vot proiectul de hotarare. Este aprobat cu unanimitate de voturi. Se trece in
continuare la ultimul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi: Rectificarea
bugetului local pentru anul 2018. Ia cuvantul seful contabil al institutiei care
prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate la acest proiect aratand ca
in fapt se opereaza o diminuare a cheltuelilor de personal cu 25 mii lei unde la
finalul anului este un excedent si se adauga aceasta suma la Capitolul 84.02Transporturi pentru rambursari credite; proiectul de hotarare este avizat de
comisiile de specialitate ale Consiliului local. Nefiind alte discutii presedintele de
sedinta il supune vot. Se aproba cu unimitate de voturi. Se trece la ultimul punct
inscris pe ordinea de zi: Intrebari-interpelari.Presedintele de sedinta arata ca la
Mitocu Balan este o parcela de pasune care a fost inchiriata cu ceva timp in urma,
contractul fiind reziliat la inceputul anului 2018. Pe acest teren el a construit un
gard de imprejmuire care a ramas dupa incetarea contractului si considera ca este
pacat sa fie deteriorat sau chair distrus. Solicita daca este posibil ca acest teren sa
fie inchiriat sau concesionat in cursul anului viitor si cine va lua in concesiune
poate ii va achita contravaloarea investitiei facute acolo. Adminsitratorul public
care are in atributii si administrarea pasunii comunale arata ca se va avea in vedere
acest lucru, mai ales ca mai exista o parcela de pasune care nu a fost adjudecata
pana acum la concesionare.
In final nemaifiind alte discutii, primarul comunei multumeste pentru colaborare
d-lor consilieri, urand tuturor traditionalul “La multi ani”si multe realizari in anul
care vine. Presedintele de sedinta, multumeste si dansul tuturor pentru prezenta si
declara inchise lucrarile sedintei.Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces
verbal.
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PRESEDINTE DE SEDINTA
ADASCALULUI COSTEL

SECRETAR
URSACHE FLORIN
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