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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 18.01.2016 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a
Consiliului Local al Comunei Satchinez

Domnul consilier , CĂLIANU DUMITRU, în calitate de președinte al ședinței , arată că-i revine sarcina de
a deschide lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local și arată ca fiind prezenți 13 consilieri din totalul de
13 și astfel Consiliul Local al Comunei Satchinez este legal constituit și poate adopta hotărâri.
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei, domnul Climescu Ciprian –Marian.
Domnul consilier , CĂLIANU DUMITRU

arată că această ședință de consiliu a fost convocată

prin Dispoziția nr.9/14.01.2016 ,convocarea s-a făcut în scris pe bază de covocator și invitație trimisă
fiecărui consilier în parte . În continuare se dă citire și se supune la vot proiectul ordinii de zi.
În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind ordinea de zi a ședintei
extraordinare a consiliului local de astăzi 18.01.2016 .
În conformitate cu prevederile art.42 pct.5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
republicată ,cu modificările și completările ulterioare, domnul secretar al Comunei Satchinez , Climescu Ciprian Marian ,a pus la dispoziția consilierilor locali în timp util procesul- verbal al ședintei anterioare care a avut local
data de 07.01.2016 .
Se consultă Consiliul Local dacă sunt obiecții pe marginea celor înscrise în procesul -verbal, întrucât nu
sunt , se supune la vot și acesta este aprobat în unanimitate de voturi în forma în care a fost redactat și prezentat
proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal anterior al ședinței de consiliu local din data de
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07.01.2016 , nefiind obiectii se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru se adoptă
Hotărârea nr. 3/ 18.01.2016.
Se trece la derularea următorului punct prevăzut la ordinea de zi și în acest sens se dă citire proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2016, stabilite în
conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001.Domnul primar face precizarea că acest proiect este
necear a fi aprobat an de an pentru persoanele de la social. Nefiind obiecții se supune la vot proiectul de
hotarare si cu 13 voturi pentru se adopta Hotararea nr.4/18.01.2016 .
Următorul punct al ordinii de zi și totodată ultimul,

îl reprezintă modificarea și completarea

H.C.L nr.52 /09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Domnul primar
aduce în discutie motivul pentru care a înaintat acest proiect pe ordinea de zi și anume completarea și
modicarea acolo unde este cazul a taxelor si impozitelor conform prevederile Legii nr.227/2015, privind
Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, conform Anexei nr.1 care vine sa completeze si
sa solidifice proiectul inițial aprobat în luna noiembrie a anului 2015 . De asemenea se face precizarea de
catre domnul primar că este esențial gradul de colectare a acestor taxe și nu mărirea lor, așa cum și Curtea
de Conturi la ultimul control a făcut referire . Se dă citire de către secretarul comunei a fiecarui articol
stabilit în Anexa nr.1 . Se iau în discuție taxele speciale de catre domnul primar și în special taxa de gunoi,
și se aduce în prim plan persoanele cu cei mai multi copii și care au cele mai mari restanțe la plata
gunoiului . Se doreste a se face propuneri pentru plata acestei taxe pentru copii între 0 și 18 ani, hotărânduse ca taxa pentru salubrizarea comunei să fie de 2 lei /pers adult / luna și 1 leu / copil 0-18 ani.
De asemenea pentru colectarea deseurilor menajere taxa să fie de 5 lei/pers /luna și 2 lei / copil 0-18 ani.
Domnul primar face precizarea că s-a strâns 60-65% din această taxă altfel pentru cei ce nu plătesc să se
facă propriri pentru recuperarea acestor taxe . La ședință participă și doamna contabilă Berbece Georgeta
care aduce completări la cele expuse de primarul comunei Ion Dan-Florin . În continuare se prezintă
următoarele taxe după cum urmează: Taxa pentru prevenirea si stingerea incendiilor la gospodarirea
populatiei =15 lei/an/familie și la persoane juridice =100 lei/an, Taxa comerț stradal=20 lei,Taxa închiriere
spațiu comercial = 10 lei /mp/luna,Taxa pentru inchirierea domeniului public din fata punctului de lucru
pentru amenajarea teraselor = 1 leu/mp,timp de 6 luni/an(aprilie-septembrie), Taxă închiriere Cămin
Cultural Satchinez

pentru ocazii speciale ( nunți,botezuri ) și diverse evenimente: = 1.000 lei.

Consilierii locali votează Anexa nr.1 conform proiectului de hotărâre prezentat de domnul primar
Ion Dan-Florin în forma prezentată . Mai departe se ia in discuție Art. 489 alin. (4) din noul cod fiscal,
pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv prin care consiliul local poate majora impozitul pe
teren cu pana la 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local și
Art. 489 alin. (5) prin care Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la
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500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.
unanimitate de voturi

Consiliul Local stabilește în

procentul de 100% în cazul acestor articole . Domnul primar prezintă în

continuare sancțiunile în limitele minime sau maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice,
specificând faptul că s-a mers pe sumele minime conform anexei de mai jos :
CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493

LIMITELE STABILITE

NIVELURILE STABILITE

PRIN CODUL FISCAL

DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2016

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 
- lei -

- lei -

 lit. a) se sancționează cu amendă

70 – 279

70

 lit. b) se sancționează cu amendă

279 – 696

279

325 – 1.578

325

(4)

Încălcarea

normelor

tehnice

privind

tipărirea,

înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a
abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează
cu amendă
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează
cu amendă


Încălcarea

normelor

tehnice

privind

280 – 1.116

280

1.116 – 2.784

1.116

1.300 – 6.312

1.300

tipărirea,

înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a
abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenție și se sancționează cu amendă

Mai departe domnul primar Ion Dan Florin dă citire Anexei privind regulamentele si procedurile de
administrare a scutirilor sau reducerilor pentru anumite categorii de persoane după cum urmează:
-Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi
naturale.
-Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxe pentru clădirile şi terenurile aferente
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri si intreprinderi sociale.
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- Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile restituite sau
retrocedate.
- Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu terenul
aferent şi/sau alte clădiri / terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2
lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului
armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul
aferent şi un singur autoturism la alegere aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război.
- Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul
aferent acesteia aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege
nr. 118/1990
- Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentruclădirea folosită ca domiciliu, terenul
aferent şi un singur autoturism la alegereaflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
-

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport aflat în

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004. Domnul primar , Ion Dan –Florin arată că prezenta procedura va fi revizuită sau modificată in
functie de politica fiscală promovată de primar si Consiliul Local al Comunei Satchinez.
Nefiind obiecții la cele expuse se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru, se adoptă
Hotărârea nr. 5/ 18.01.2016 .
La diverse domnul primar Ion Dan Florin prezintă Consiliului Local faptul că în această săptămână a avut loc licitația
drumului Hodoni –Sânandrei unde s-au prezentat trei firme destul de puternice și prin care se speră să se ajungă la
rezultatul final și anume, acela de a se începe cât mai curând realizarea acestui obiectiv de investiție ce va însemna
foarte mult pentru comunitatea de la Satchinez. Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește
pentru participare și se declară închise lucrările ședintei extraordinare a Consiliului Local Satchinez de astazi
18.01.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂLIANU DUMITRU

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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