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PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 27.12.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Hidişelu de Sus, convocată de Primarul comunei Hidişelu de Sus, dl. Adrian Petroi, la
sediul Consiliului Local, prin Dispoziţia nr. 217 din 21.12.2018.
La şedinţă participă primarul, secretarul comunei si consilierul primarului.
Dl Cuc Ioan - constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali,
din totalul de 13 consilieri in functie, declar şedinţa ca fiind legal constituită, cu
precizarea ca dl consilier Belenes Ioan a anuntat ca intarzie putin.
Dl Cuc Ioan – Dau cuvantul dlui secretar pentru a citi procesul verbal al
sedintei extraordinare din data de 29.11.2018.
Se prezintă procesul verbal întocmit în şedinţa extraordinara din 29 noiembrie
2018.
Dl Cuc Ioan - Sunt obiectiuni cu privire la continutul procesului verbal?
Nefiind aduse alte completari sau obiectiuni, procesul verbal din 29.11.2018
este supus aprobarii. Cu 12 voturi „pentru”, conţinutul procesului-verbal a fost
aprobat, adoptandu-se Hotararea cu nr. 93/2018 a Consiliului Local.
Dl consilier Belenes Ioan intra in sala de sedinta.
Dl Cuc Ioan – In continuare va prezint conţinutul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - schimbare
destinatie teren construire hala metalica - atelier service auto, in localitatea Hidiselu de
Jos – initiator Primar;
2. Proiect de hotarare privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2019 – initiator Primar;
3. Diverse.
Cu 13 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată, fiind adoptata Hotararea cu
nr. 94/2018 a Consiliului Local.
Dl Cuc Ioan - In continuare se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - schimbare
destinatie teren construire hala metalica - atelier service auto, in localitatea Hidiselu de
Jos – initiator Primar;
Dl Cuc Ioan – Daca nu sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la vot
proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” a fost adoptata Hotararea cu nr. 95/2018 a Consiliului
Local.
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2. Proiect de hotarare privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2019 – initiator Primar;
Dl Cuc Ioan – Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru
Dl Tirla Alexandru - In urma unui calcul simplu am observat ca nu este o
diferenta mare de bani care vine in bugetul comunei, ca urmare a acestei majorari cu
10 % fata de anul trecut, la cladirile rezidentilor persoane fizice, dar cetatenii vor fi
afectati.
Dl Cuc Ioan - Dau cuvantul dlui Ciopleala Grigore.
Dl Ciopleala Grigore - Eu cred ca nu este o presiune mare pe contribuabili, dar
trebuie sa ne gandim la cei care platesc sume mai mari ca impozit pe cladiri, acestia
vor resimti mai tare aceasta crestere cu 10 %.
Dl Cuc Ioan - Dau cuvantul dlui Cimpan Cristian.
Dl Cimpan Cristian - Nu cred ca este o marire drastica, 10 % nu este un procent
mare, tinand cont de faptul ca salariile si pensiile s-au marit, pe langa asta daca vrem
sa asfaltam un km de drum, spre exemplu, cu siguranta pretul executiei lucrarilor va fi
mai mare in 2019 decat in 2018.
Dl Cuc Ioan - Dau cuvantul dlui Ciopleala Grigore.
Dl Ciopleala Grigore - Propun sa marim impozitul asupra cladirilor rezidentiale
ale persoanelor fizice cu 15 % la cladirile de vaioaga si si cu 5 % la cladirile de beton.
Dl Cuc Ioan - Supun la vot propunerea dlui Ciopleala Grigore.
Cu 13 voturi „pentru” a fost adoptat amendamentul adus de domnul Ciopleala
Grigore.
Dl Cuc Ioan - Daca nu mai sunt alte completari, supun la vot proiectul de
hotarare initiat de primar, modificat de amendamentul adus de dl Ciopleala Grigore.
Cu 13 voturi „pentru” a fost adoptata Hotararea cu nr. 96/2018 a Consiliului
Local.
3. Diverse
Dl Cuc Ioan - As dori ca in urmatorul an sa tinem o legatura mai stransa cu
scolile, politia si medicii de pe raza comunei si sa ii invitam macar trimestrial sa
discutam probleme relevante.
Dl Cuc Ioan – Nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise
lucrările şedinţei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cuc Ioan

p. SECRETAR
Dringo Emanuel
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