COMTINA CASCIOARELE
- CONSILIUL LOCAL -

PROCES.VERBAL
incheiat astiizi 26 februarie 2015.
La sala de gedin{e a Consiliului Local al comunei C[scioarele are loc qedin{a ordinar[ a acestuia,
convocat[ prin dispozilia primarului nr.33120.02.2015, conform art.39, alin.(l) din Legea administra{iei
publice locale nr.2l5 12001.
Convocarea consiliului local s-a fdcut in scris, cu w.448120.02.2015, de c[tre secretarul comunei'
pe ordinea de
Odat6 cu notificarea convoc[rii, a fost pus la dispozilie consilierilor locali materialul inscris
zi.
In conformitate cu prevederile art.39, alin. (6) din Legea nr.21512001 privind administratia publicl
prin afiqare
local6, republicat[, modihcatl qi completat[, ordinea de zi a fost adusd la cunoqtintl public6
pe site qi la sediul primlriei.
' La gedin{a participi 10 consilieri locali, lipseqte motivat dl Ghezea Mitruq (care au anun{at
-la
Alexandra
momentul convoc[rii c[ nu se aflI in localitate), di primar Strageschi Nicolae 9i d-na Dragomir
- secretarul comunei.
indatd din data
Secretarul comunei a pus la dispozifia consilierilor locali procesul-verbal al gedin{ei de
nt.2l5l200l.
de 04.02.2015, conform ui.42,alin.(S1 din Legea administra(iei publice locale
Nefiind observafii se supune la vot procesul-verbal , se aprobd in unanimitate de voturi.
D-l primar Strageschi Nicolae deschide lucrdrile gedin{ei qi prezint[ ordinea de zi:
1. Proiect de hotirfire privind rectificarea bugetului local '
2. Diverse.
Se supune la vot ordineade zi, este aprobata cu 10 voturi "pentru".
preia lucrdrile sedin{ei gi di cuvdntul initiatului
Dl Nenciu Marius in calitate de preqedinte de qedin{i
-Se
Proiectul de hotlrdre privind rectificarea
prezintd
pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi.
d'c': 4'000
tugetuluilocal , expuner"u d. motive prin care se propune rectificarea sumei de 10.000 lei,

1'000 lei
pentru plata ajutorului de inc[lzire a locuin(ei p"nt u-p"ttoanele beneficiare de ajutor social;
so{iei sale in
ajutor de urgen{tr pentru familia d-lui Stan bniorgtre uflut in dificultate uffnare decesului

dpania;

S.OOO

iei cheltuieli materiale alimentare cu ap[ (achizilie pompd)' Se prezinti raportul

de

specialitate al contabilului.
Comisia buget - finante prezintd raportul de avizare pentru proiectul de hotdrdre.
Se trece la discu(ii asupra proiectului de hotdrdre'
apfl pentru a nu
Dl fufu Gheorghe subiiniaza importan{a incas[rii prol]e a taxei privind consumul de
fi nevoili sd se recurg[ la fonduri din alte surse ale bugetului local .
mai riluros al cet6{enilor care s-au racordat la releaua de
Dl Nlstase lon recomand[ un
"ort.ol
alimentare cu apd, intrucdt existi suspiciuni asupra modului de racordare'
face
Dl viceprimar este de acord cu cele menlionate de antevorbitori afimdnd 9i faptul cd se vor.
privind
nereguli
eventualelor
verific[ri in scurt timp pentru urgentarea incasdrilor gi pentru depistarea
racordarea.

devenind astfel
Se supune la vot proiectul de hotdrdre gi se consemneazd 10 voturi ,,pentru"
hotiir0rea nr.7 126.02.201'5.
66Diverse"'
Se trece la punctul doi al ordinei de zi
in ceea ce
Dl viceprimar afim6 faptul c6 in localitate sunt multe persoane care intdmpind dificultate
privind scutirea de la
priveqte plata taxelor gi impozitelor locale. In acest sens, lJPrimarie sunt solicitEri
plata taxei pentru salubritate, motivate de veniturile reduse'
o eventual[
Consilierii locali sus{in cd achitarea taxei men}ionate este o obliga{ie a cetilenilor. Pentru
pentru
cauzele
reias6
scutire trebuie s[ se faci o selecfie riguroasd, incluzdnd qi anchete sociale din care s[
care persoanele respective au ajuns in aceastd situalie .
din data
Nemaifiind alte intervenli-i preqedintele de gedintd declar6 inchise lucr6rile sedinlei ordinare
de 26 februarie 2015.
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