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P}TOCES VEiTtsAtr-

lncheiat astazi.6 ianuarie 20I5. irr sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Blejoi. sedinta ce are loc la sediul Primariei Blejoi. fiind convocata in baza Dispozitiei nr.
1104.01.2016 a Primarului comunei Blejoi.
Au participat l4 consilieri in functie, dl. Adrian Dumitru -primarul comunei Blejoi. dl.
Sorin Lupu - secretar, dl. Paul Romeo MAinea - consilier juridic si dl. Ion Eftemie - consilier al
primarului,
A lipsit, din motive medicale, dl. Viorel Predescu, presedintele de sedinta ales prin
Hotararea nr. 7 6123.1 1 .201 5.

Dl. Primar da citire ordinii de zi:
l. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar Adrian
Dumitru;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului Iocal al comunei Blejoi pe anul 2015, initiator dl. primar Adrian Dumitru;
3. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 40 lei, ale
persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 3l decembrie 2015, initiator dl. primar
Adrian Dumitru.
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

l. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, initiator dl. primar
Adrian Dumitru
DI. Secretar: ,,D1. viceprimar, Viorel Predescu, cel care indeplinea functia de presedinte de
sedinta lipseste din motive medicale, astfel ca este necesar sa alegeti un nou presedinte."
Dl. Cojocaru Vasile: ,,ll propun pe dl. Vasile Bdtiescu pentru functia de presedinte de sedinta."

Dl. Secretar: ,,Mai sunt alte propuneri? Daca nu mai sunt propuneri, supun la vot propunerea
domnului Cojocaru."
Se supune la vot

- aprobat: l4 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri

Domnul Vasile BAtiescu preia conducerea lucrarilor sedintei.
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DI. 86tieseu Vasile: ..ll rog pe donrnul primar sa ne prezinte proiectul de hotarare.''
DX. Fnimar: ..Asa cum v-anr infornrat inca de la sedinta din luna decenrbrie. surit doua proiecte
de holarare pe care trebuic sa le analizanr si aprobanr la incepulul anuiui" De aceea ati lbst
convocati pentru aslazi. in sedinta extraordinara. Acest proiect se relera la acoperirea deficitului
sectiunii de .dezvoltare a bugetului local al cornunei Blejoi pe anul 2015. sunra fiind de
2.373.741.09 lei."

DL E6tiescu Vasile: ..Daca nu sunt intrebari, supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: l4 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
3. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 40 lei,
ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2015, initiator dl.

primar Adrian Dumitru
Dl. Primar: ,,Noul Cod Fiscal ofera posibilitatea anularii creantelor fiscale mai mici de 40 lei,
tinand cont de faptul ca sumele cheltuite pentru executare ar depasi sumele ce urmeaza a fi
executate. La nivelul bugetului local totalul creantelor fiscale restante de pana la 40 lei valoreaza

4904l.ei. La persoanele juridice este un total de 778lei, provenind de

la 102 roluri fiscal, iar la

persoanele fizice valoarea se ridica la 4126lei, provenind de la 740 roluri fiscal."

Dl. BAtiescu Vasile: ,,Supun la vot proiectul de hotarare."
Se supune la vot - aprobat: 14 voturi "pentru"
0 voturi ,,impotriva"
0 abtineri
Presedintele de sedinta,
si declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE
Vasile BATI

dl Vasile B6tiescu, multumeste celor prezenti pentru participare

CONTRASEMNEAZA,

