Proces verbal
incheiat azi 12.12.2014 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al
comunei Plenita
La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate!
Se da citire ordinii de zi. Supusa la vot, ordinea de zi se aproba cu
unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2105.
Domnul presedinte de sedinta da citire referarului si proiectului de
hotarare insotit de anexe, dupa care da cuvantul d-lui primar care explica pe
larg cum ar dori sa arate tabloul impozitelor si taxelor locale aplicabile pe
teritoriul administrativ al comunei Plenita. Acesta solicita consilierilor
mentinerea nivelului impozitelor si taxelor practicate si in anul precedent cu
unele unele modificari astfel: eliminarea taxei pentru iluminatul stradal,
introducerea taxei speciale de 50 lei/mp, pentru expunere marfurilor in
vederea comercializarii, pe domeniul public al localitatii, in alte locuri decat
piata si targul saptamanal si majorarea impozitelor pe caladiri la persoanele
juridice cu 15% fata de nivelul actual.
Nefiind obiectii se supune la
proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate.
Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare
privind aprobarea aderarii Comunei Plenita, ca membru fondator, la
teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală (GAL) ‘’CALAFAT’’ si sustinerea tuturor demersurilor pentru
constituirea parteneriatului public-privat si pregatirea noii Strategii de
dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020. Se da citire expunerii de
motive si proiectului de hotarare. Se trece la vot. Cine este pentru?
Unanimitate.
Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului pentru trimestrul IV – 2014 datorate
influientelor survenite in cadrul bugetului local urmare adreselor D.R.F.P.
Dolj nr. CV 25497 si CV 25498 din 10.12.2014 cu privire la plata
drepturilor salariale si hotararilor judecatoresti, plata drepturilor asistentilor
pesonali, a indemnizatiile persoanelor cu handicap grav precum si pentru
plata drepturilor salriale aferente lunii noiembrie pentru personalul din
invatamantul preuniversitar de stat, conform referatului serviciului finaciar
contabil inregistrat sub nr. 13572 din 10.12.2014.

Domnul presedinte de sedinta da citire referarului, proiectului de
hotarare insotit de documentele D.R.F.P. Dolj. Nefiind obiectii se supune la
proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate.
Nemaifiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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