CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 07.01.2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti

Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „2” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 07.01.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1614/28.12.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Apostu Radu.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori şi şefi de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi
luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
municipiului Moineşti pentru anul 2013, urmare a Hotărârii Guvernului României
nr. 1309/27.12.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre urgent, ce nu suportă amănare, şi anume:
* Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2012 din excedentul bugetului local al
anilor precedenţi.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre sus menţionat.
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Supun la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 07.01.2013, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul 2013, urmare a
Hotărârii Guvernului României nr. 1309/27.12.2012.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu
Liliana şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Ilie Vasile).
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare
de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Romaşcanu Mircea).
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Irimia
Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 5 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Irimia Dumitru).
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
municipiului Moineşti pentru anul 2013, urmare a Hotărârii Guvernului României
nr. 1309/27.12.2012, cu 14 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (Ilie Vasile, Irimia
Dumitru, Romaşcanu Mircea şi Pascalini Nini Alexandru).
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2012 din
excedentul bugetului local al anilor precedenţi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare
de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2012 din excedentul bugetului
local al anilor precedenţi, cu 18 voturi pentru.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 07.01.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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