
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA GAROAFA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 octombrie 2015 in cadrul sedintei ordinare, convocata prin dispozitia
primarului nr. 362/23.10.2015.

La sedinta participa de drept:
Dl. Maghiaru Gheorghe - primar
Dna. Elena Raluca - secretar
Dna. Mocanu Anisoara - sef Birou Buget, Finante, impozite si taxe si executare silita

Se da citire ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul

IV
- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
- Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Alimentare cu apa, canalizare

vacuumatica, statie de epurare localitatile Garoafa, Faurei, Precistanu, Bizighesti si Putna
Seaca, comuna Garoafa, judetul Vrancea”

- Proiect de hotarare privind inregistrarea comunei Garoafa in Sistemul National de Plata
online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi de catre consilierii
locali.

Se trece la punctul unu al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Dl. Raduc – consilier local propune ca presedinte de sedinta pe dl. Turcu Antonel
Dl. Buleandra – consilier local propune ca presedinte de sedinta pe dl. Diaconu Laurentiu
Se supune la vot propunerea pentru dl. Turcu si se obtin opt voturi “pentru”, iar propunerea

pentru dl. Diaconu obtine patru voturi “pentru”. In consecinta este ales presedinte de sedinta
pentru trei luni (incepand cu luna octombrie) dl. Turcu Antonel.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi :
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garoafa pe trimestrul

IV
Dna. Mocanu Anisoara – sef Birou Buget, Finante, impozite si taxe si executare silita da

citire referatului complartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei
Garoafa, in care se arata necesitatea rectificarii bugetului local .

In conditiile in care nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl. presedinte de
sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 38/2015



Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

Dna. Vasilache Constanta – consilier superior in cadrul Biroului Buget, Finante, impozite si taxe
si executare silita da citire referatului compartimentului de specialitate , in care se arata
necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.

Dna. Murgescu – consilier local, ia in discutie impozitul pe cladiri.L cladirile rezidentiale
coeficientul aplicat ,propus, este de 1,5 si, avand in vedere ca anul trecut n-a fost deloc, propune
un coefficient de 1,1.

Se supune la vot propunerea dnei. Murgescu, care este aprobata cu unanimitate de voturi
de catre consilierii locali.

Dl. Diaconu – consilier local, intreaba de taxa pentru certificatul de producator, daca este
50 lei plus 10 lei taxa trimestriala sau semestriala.

Dl. primar spune ca 10 lei reprezinta taxa semestriala, astfel pe un an , producatorul
plateste 70 lei.

Dl. Diaconu propune renuntarea la taxe PSI in cuantum de 5 lei.
Dl. primar spune ca nu vom renunta la aceasta taxa fiind legala, conform Legii nr.

481/2004 si este cea mai mica taxa aplicabila.
Dl. Diaconu spune ca sumele platite de chiriasii din imobilele inchiriate de la Casa

Specialistului, sunt foarte mici.
Dna. Vasilache – consilier superior in cadrul Biroului Buget, Finante, impozite si taxe

spune ca asta nu are legatura cu ceea ce dezbatem acum, ele facand obiectul unor contracte de
inchiriere.

In conditiile in care nu mai sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl.
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 39/2015
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Alimentare cu apa, canalizare
vacuumatica, statie de epurare localitatile Garoafa, Faurei, Precistanu, Bizighesti si Putna
Seaca, comuna Garoafa, judetul Vrancea”

Se da citire referatului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei
Garoafa, in care se arata necesitatea emiterii de catre Consiliul Local a acestei hotarari.

Dna. Murgescu – consilier local, intreaba daca s-au obtinut banii.
Dl. primar spune ca este vorba de fonduri europene, acum se implementeaza proiectul, il

vom inainta si se va calcula punctajul, apoi vedem daca vom obtine. L-am amai avut depus pe
Ord. 32, dar etapele de finantare nu au mai venit.Deasemeni, dl. primar a informat Consiliul
Local ca s-a facut notificare de reziliere a contractului cu consultantul pentru ca nu si-a respectat
obligatiile., si ca am ramas doar cu proiectantul.

In conditiile in care nu mai sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl.
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 40/2015
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:



- Proiect de hotarare privind inregistrarea comunei Garoafa in Sistemul National de Plata
online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Dna. Secretar al comunei Garoafa prezinta referatul in care se arata necesitatea adoptarii acestui
proiect de hotarare.

In conditiile in care nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl. presedinte de
sedinta il supune la vot.

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre
consilierii locali.

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 41/2015.
Se trece la punctul Diverse
Ia cuvantul dl. Buleandra-consilier local si ridica problema gunoaielor, spunand ca sunt

gospodarii unde nu a venit masina de gunoi de doua luni.
Dl. viceprimar spune ca a fost personal cu masina de gunoi.
Dna. Murgescu ridica problema majorarii chiriei pentru cei care locuiesc in locuintele

sociale din cadrul imobilului Casa Specialistului.
Dl. Diaconu – consilier local propune ca chiria sa fie de 150 lei/luna
Dna. Secretar spune ca trebuie vazut clauzele din contract, dar si ce prevede Legea

locuintei, avan in vedere ca sunt locuinte sociale.
Dl. Diaconu spune ca stie ca sunt cereri depuse de cetateni pentru locuri de casa.
Dl. viceprimar  spune ca atunci cand vor fi bani pentru carti funciare, atunci le vom da in

folosinta sau inchiria.
In conditiile in care nu mai sunt alte discutii , domnul presedinte de sedinta declara

inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 29.10.2015.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 SECRETAR
TURCU ANTONEL                                                        ELENA RALUCA


