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PROCES VERBAL

Sedinta extraordinară de indata din 16.12.2016

             Incheiat azi 16.12.2016, cu ocazia şedinţei extraordinare de indată a Consiliului
Local Tăuţii Măgherauş, convocată de primar.
             La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON si Secretarul Oraşului
domnul BINDILA CĂLIN IOAN.

Preşedinte de şedinţă este dl. Bihari Iosif

ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre  cu privire  rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş

pe anul 2016.
2. Proiect privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul 

Orașului Tauții Măgherăuș  și a procedurii de instituire a taxelor speciale.
3. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului didactic 

din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea 
cheltuielilor de deplasare pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2016.

Presedinte sed. – face prezenta. 
Sunt prezenti 14 consilieri. Lipseste dl.Muresan Cosmin.

Presedinte sedinta- da citire ordinii de zi si o supune la vot
Se voteaza cu unanimitate

Secretar – supun la vot Procesul Verbal de la sedinta anterioara.
     Se voteaza cu unanimitate

Presedinte sed. :
1. Proiect de hotărâre  cu privire  rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş

 pe anul 2016.
            
Primar-  acestea sunt sumele pe care le-am obtinut. Avem inca datorii  la furnizori,  in
cazul in care ne vor fi redistribuite alte sume, vom avea o alta sedinta dupa Craciun.

- Suma este mica pentru noi, insa este cea mai mare suma obtinuta de o 
primarie.  Ca argument pentru  obtinerea acestei  sume, am prezentat  situatia  reala :
colectam taxe si impozite atat de la persoane fizice cat si juridice la un nivel ridicat fata



de alte primarii. Acest lucru ne-a fost favorabil in obtinerea sumelor pentru rectificare
bugetare.
Presed. Sedinta – supun la vot proiectul
                   Se voteaza cu unanimitate

1. Proiect privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul 
Orașului Tauții Măgherăuș  și a procedurii de instituire a taxelor speciale.

 Primar- d-lor  colegi,  nu marim taxele si  impozitele.  In principiu vor scadea datorita
faptului ca am facut zonarea UAT. As dori sa transmiteti acest lucru oamenilor. Vom
vedea ce schimbari va face noul guvern  din 01.01.2017.

Pop Romeo- zonarea s-a facut pe toate localitatile?

Primar- da, inclusiv pe strazi am tinut cont de zonare in functie de utilitatile existente.

Marinescu – conform Codului Fiscal in vigoare, problema ramane cu cei 400 mp. teren
intravilan, care au dus la cresterea impozitelor.
Secretar – in zona A chiar au scazut 5 procente.

Presed. Sedinta – supun la vot proiectul
          
    Se voteaza cu unanimitate

1. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului didactic 
din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de 
deplasare pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2016.

Primar- daca votam acest proiect, nu mai avem datorii fata de profesori.

Presed. Sedinta – supun la vot proiectul
          
    Se voteaza cu unanimitate

Presedinte sedinta- declar sedinta inchisa.

Secretar                                                                                      Preşedinte de sedinţă
Bindila Calin Ioan                                                                             Bihari  Iosif

Intocmit
Pozan Cristina Ana


