ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ;
tel,.0242523123, fax 0242523554
Nr.4998/30.10.2014
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30 Octombrie 2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local
Ulmeni, convocata prin dispozitia primarului nr. 271/24.10. 2014
In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de
mai sus se desfasoara lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Ulmeni,
convocata de domnul primar Uleia Gheorghe , in conformitate cu prevederile art.39
alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
La lucrarile sedintei participa un numar 14 , din totalul de 14 consilieri in
functie,lipsa fiind al 15-lea consilier datorita faptului ca PP-DD , nu a transmis
urmatoarul suplent pe lista partidului pentru validare, doamna Manciu Anisoara –
secretar comuna , domnul primar , domnul Mitan Marian si doamna Istrate Eugenia
referent contabil.
Sedinta este publica.
Domnul primar Uleia Gheorghe , deschide lucrarile sedintei si supune spre
aprobarea celor prezenti urmatoarele proiecte de hotarare;
1.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Vlad Teodor;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul
2014 ;
3.Proiect de hotarare privind participarea Comunei Ulmeni la constituirea
parteneriatului denumit « GRUP ACTIUNE LOCALA COLINELE ARGESULUI »
4.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul
2015 ;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis in
vederea scutirii de la plata majorarilor de intirziere aferente obligatiilor bugetare
restante datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice ce au inregistrate
bunuri impozabile in evidenta fiscala a Compartimentului de Impozite si taxe
locale din cadrul Primariei Ulmeni
6.Diverse.
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Domnul consilier Dragnoi Petre, in calitate de presedinte de sedinta , preia
lucrarile sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , secretar comuna
pentru a prezenta procesul verbal incheiat in sedinta anterioara. Nefiind discutii
se supune la vot procesul verbal , care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi . Proiect de hotarare privind
validarea mandatului de consilier local al domnului Vlad Teodor;
Se da cuvintul doamnei secretar pentru a prezenta adresa emisa de Partidul
National Liberal – Filiala Calarasi , referatul intocmit in acest sens si proiectul de
hotarare.
Se da cuvintul domnului Anton Niculae pentru a prezenta raportul de
avizare din partea
comisiei de specialitate .Urmeaza ca domnul Vlad Teodor
sa depuna juramintul in fata Consiliului Local.
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.30/2014.
Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi . 2.Proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 ;
Se da cuvintul doamnei Istrate Eugenia referent contabil, pentru a prezenta
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Catana Ion pentru a prezenta rapoartul de avizare
din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii;Domnul consilier Dragnoi Petre solicita ca doamna contabil
sa intocmesca anexele privind rectificarea de buget spre a fii inminate tuturor
consilierilor. Doamna contabil este de acord cu solicitarea respective. Nefiind, se
supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de
voturi, devenind Hotararea nr.31/2014.
Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi . Proiect de hotarare privind
participarea Comunei Ulmeni la constituirea parteneriatului denumit « GRUP
ACTIUNE LOCALA COLINELE ARGESULUI »
Se da cuvintul
domnului Catana Ion , pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Penu Gheorghe
pentru a prezenta raportul de
avizare din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii; Nefiind, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea nr.32/2014.
Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 ;
Se da cuvintul
domnului Mitan Marian, pentru a prezenta raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si
proiectul de hotarare.
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Se da cuvintul domnului Catana Ion pentru a prezenta raportul de avizare
din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii;Domnul primar, precizeaza ca potrivit reglementarilor in
vigoare valorile impozabile sunt aceleasi ca si pentru anul in curs, dar pe viitor nu
stim ce modificari vor apare. Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de
hotarare prezentat, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararea
nr.33/2014.
Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi . Proiect de hotarare privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata majorarilor de
intirziere aferente obligatiilor bugetare restante datorate de contribuabilii
persoane fizice si juridice ce au inregistrate bunuri impozabile in evidenta fiscala
a Compartimentului de Impozite si taxe locale din cadrul Primariei Ulmeni
Se da cuvintul domnului primar, pentru a prezenta expunerea de motive si
proiectul de hotarare.
Se da cuvintul domnului Catana Ion pentru a prezenta raportul de avizare
din partea
comisiei de specialitate .
Se trece la discutii;Doamna secretar precizeaza ca avind in vedere aplicarea
schemei de minimis trebuie sa emitem hotarari separate deoarece schema de
minimis se aplica pentru personae juridice, iar pentru persoanele fizice se emite o
alta hotarare, privind scutirea de la plata penalitatilor de intirziere pentru
persoanele care achita in intregime taxele si impozitele locale restante, din anii
trecuti cumulate cu cele din anul in curs. Domnul primar precizeaza ca aceasta
modalitate o considera ca o facilitate in vederea colectarii unor sume la bugetul
local.Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare prezentat, fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotararile nr.34 pentru personae
juridice si Hotararea nr 35/2014, privind scutirea de la plata penalitatilor de
intirziere pentru cei care isi achita taxele si impozitele restante , cumulate cu cele
din anul 2014, in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2014.
Se trece la punctul Diverse;
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta multumeste pentru
participare si declara inchise lucrarile sedintei .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Petre DRAGNOI

SECRETAR COMUNA
Anisoara MANCIU
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