JUDETUL BIHOR

coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi 15.12.2016 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
Jetchea convocatd prin Dispozilia primarului comunei letchea nr.471din 09.12.2016.
In urma semnirii registrului de eviden[i 9i efectudrii apelului, din totalul de 13 consilieri
in funclie, to{i sunt prezenfi.
Pregedinte de gedinld este d-l consilier Bogdan Flore conform Hotdr6rii Consiliului
local al Comunei Jefchea nr. 18 din 15.09.2016..
D-l pregedinte de gedintd consultd membrii consiliului local Tn legdturi cu procesul
verbal al gedintei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 27.10.2016.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt sau obiecfii. Procesul verbal al gedinfei anterioare, respectiv
gedinfa ordinari din data de27.10.2016, se aprobd cu 13 voturi ,,Pentru" (unanirnitate). Se
adopti HotirArea nr. 30/1 5.12.2016.
D-l Bogdan Flore face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost Tnscrisd Tn invitafiile
de participare la gedin{d:
1 . Proiect de hotdrAre privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul2017 ,
2. Proiect de hotirAre privind rectificarea bugetului local,
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea situafiei financiare asupra execufiei bugetului
local pe cele doui secliuni, funcfionare gi dezvoltare gi a execu[iei bugetului imprumuturilor
interne gi externe a ComuneiJefchea pe trimestrul lV 2016,
4. Proiect de hotirAre privind planul de ocupare a funcfiilor publice pentru anul2017,
5. Proiect de hotir6re privind aprobarea desfdguririi activitilii de transport rutier Tn
cont propriu,
6. Proiect de hotdrdre privind stabilirea redeventei pentru suprafala de pdgurre
inchiriati asociatiei crecitorilor de animale pentru anul2017,
7. Nominalizarea membrilor in adunarea generald a asociafilor S.C. Apatet Natura
SRL Jefchea.
D-l pregedinte de gedinfd consultd consiliul local despre ordinea de zi. D-l consilier
Banc Vasile igi expdrimd nemulfumirea ci nici de aceastd data materialele pentru qedinld nu
au fost comunicate Tn timp util. Nu mai sunt alte obiectii. D-l Bogdan Florel propune
supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost prezentatd. Este aprobatd in unanimitate de
voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr. 31115.12.2016.
D-l pregedinte de gedintd propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea
punctelor inscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor gitaxelor locale pentru
anul 2017.

D-l primar prezintd Raportul explicativ privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale
pentru anul 2017 inregistrat cu nr.4718/08.11.2016 9i Proiectul de hotdrAre privind stabilirea
impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2017. D-l primar face cunoscut ci in linii mari
impozitele gi taxele locale pentru anul fiscal 2017 rimdn la nivelul celor din anul 2016.
Modificiri sunt la taxele pentru salubritate care se propune a fi de 2,95 lei/luna/persoani, la
care se adauga TVA iar pentru agenli economici 29,5 lei/mc./luna, la care se adauga TVA.
Taxa pentru comerlul stradal s-a propus de citre comisia de specialitate sd fie de 50 lei.
Se inscrie la cuvdnt d-l consilier Chirila Roman care apreciazd cd impozitele 9i taxele
locale sd fie la un nivel minim.

Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind stabilirea
1 voti
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2017 este aprobat cu 12 yoturi ,,Pentru" 9i
nr.32115J22016.
,,Ab1inere" (d--l consilier Chirila Roman). Se adopti Hotdrdrea
punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre privina rectificarea bugetului local.
primar prczintd Raportul explicativ privind privind rectificarea bugetului local
D-l Drimar-l
inregistrai cu nr. SO21l14.1Z.ZOrc 9i Froiectul de hotdrAre privind rectificarea bugetului local.
Se inscriu la cuvdnt d-nii consilieri Banc Vasile 9i Chirila Roman.
D-l consilier Banc Vasile:
- referitor la contractul de sponsorizare pentru segmentul de drum
Subpiatri-Holcim in sumi de 200.000 euro, ce lucriri se vor executa, dar pe strada Girii din
satul Tetechiu? (d-l primar: segmentul de drum in lugime de 1600 din care 400 m, din zona
porfiunii de urcare spre Holcim va fi betonat iar pentru diferenli se vor executa lucrdri de
asfiltare. Suma pentru reparalii la strada Gdrii din Telechiu este cea rdmasd de platd);
- p"nitu cldouri, 20.000 lei, deoarece S.C. Holcim S-A. acordd cadouri
pentru copii gi iluminatul festiv, 17.000 lei, o sumd cam mare (d-l primar: primdria acordd
pentru
cadouri pentru copii separat de ceea ce oferd S.C. Holcim S.A iar suma de 17.000 lei
iluminatul festiv este una modici fali de alte comune care au cheltuieli 9i de 100.000 lei).
D-l consilier Chirila Roman:
- este foarte benefic cd aceastd po(iune de drum sa va moderniza, fiind
in sprijinul cetdlenilor din zond gi nu numai, pentru toli utilizatorii deoarece accesul spre
Holcim gi spre oragulAlegd se va face, Tn totalitate, pe drumuri modernizate, fird a maifolosi
rute ocolitoare.
Nu sunt alte inscrieri la cuvd nt. Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local
se aprobi cu 13 voturi ,,Pentru" (unanimite). Se adoptd HotirArea nr. 33/1 5-12'2016'
punctul nr. 3. Proiect de hotdrilre pivind aprobarea gityaliei financiare asupra
cal pe cele doud secliuni, func,tionare 9i dezvoltare 9i a execuliei
bugetutuiimprumuturilor interne gi exteme a Comuneile{chea pe timestrul lV/2016.
D-l piimar prezintd Raportul explicativ Tnregistrat cu nr. 5014 din 14.12'2016 9i
proiectul de hotdrdre privind aprobarea situafiei financiare asupra execufiei buge_tului local pe
cele doud sec[iuni, funclionare gi dezvoltare gi a execuliei bugetului_Tm.prumuturilor interne 9i
externe a Comunei Jelchea pe trimestrul lV/2016, p6nd la data de 13.12'2016.
Se Tnscriu la cuvAnt d-nii consilieri Banc Vasile, Chirila Roman 9i Puie Adrian-Cristian.
- D-l consilier Banc Vasile:
- acest punct 3 ar fi trebuit si fie punctul 1 al ordinii de zi deoarece apar
diferenfe, cod 42.02 - subvenlii de la bugetul de stat la ce se referd? (d-l primar: sunt sume
pentru itNDL, api, canalizare 9i drumuri, in buget la cod 70.02.71, diferenta apare deoarece
execulia bugetard este pdnd la data de 13.12-2016.
- D-l consilier Chirila Roman:
- cAt credit mai are de pldtit comuna 9i ce semnificd PNDL? (d-l primar:
nu cunosc cu certitudine suma, cred cd prin luna iunie 2017 se termind obligatiile de platd.
pNDL este programul Nalional de Dezvoltare Locali (infrastructuri), dar contractual se poate
vizualiza accesdnd pagina de internet a comunei'
- D-l consilier Puie Adrian-Cristian:
- ce sunt cheltuielile cu asistenla sociald? (d-l primar: sunt salariile
aistenlilor personali pentru personae cu handicap grav).
Nu sunt inscrieri la cuvAnt. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
situa,tiei financiare asupra execuliei bugetutui tocal pe cele doud sec,tiu^ni, func.fionare 9i
dezvoltare 9i a execu,tiei bugetuiui imprumuturilor inteme 9i exteme a Comunei le,tcheatrimestrul tV/2016 este aproblt cu 12 voturi ,,Pentru" 9i 1 voti ,,Ab[inere" (d-l consilier Banc
Vasile). Se adoptd HotirArea nr. 34115.12'2016'
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a funcliilor publice pentru
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anul 2017.
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Av6nd in vedere epuizarea
gedin!5 declari gedinta TnchisS.
Pregedinte de gedinti'
Bogdan Flore

Secretar,
Bronf Florian

