JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 08 ianuarie 2013 , orele 14,00, in sedinta extraordinara a
Consiliului local al municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a
Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 15 (cincisprezece) consilieri din
totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 4 consilieri fiind absenti
motivat (d-nii Neacsu Alexandru, Tanase Florentiu, Titirisca Florin Nicusor si Calota
Florica Ica-demisionat).
D-na presedinte de sedinta Stancu Iuliana arata ca sunt intrunite prevederile art.
40, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si declara sedinta legal
constituita.
Tot d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de
drept, primarul si secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian
Purcaru, ca au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele
de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media.
D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al
sedintei din 21 decembrie 2012, care a fost studiat la sedintele comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi.
In continuare, d-na presedinte de sedinta, Stancu Iuliana, da cuvantul d-lui.
primar Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1 din 04 ianuarie si prin adresa nr.
112 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta ordinea de zi.
Inainte de a prezenta ordinea de zi, dl. primar Victor Dragusin aduce la
cunostinta Consiliului local ca a fost primita demisia d-lui Calota Florica Ica din
functiile de consilier local si de viceprimar, iar din partea USL s-a primit confirmarea
ca urmatorul supleant, dl. Oprea Eduard Laurentiu este la aceasta data membru al PNL
ales pe lista USL.
Dl. Primar prezinta apoi urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al
sectiunii de dezvoltare pe anul 2012, din excedentul anului 2011;
-Petitii si interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care
sa fie cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune introducerea pe
ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 135/2012
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013;
1

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de
sedinta supune la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor
Dragusin si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl. primar Victor Dragusin spune ca a initiat proietul de hotarare cu privire la
modificarea si completarea HCL nr. 135/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2013 pentru a intra in legalitate in conformitate cu HG nr.
1309/ 27.12.2012. Precizeaza ca nu este vorba de o majorare a impozitelor si taxelor
locale conform vointei Consiliului local, ci de o majorare prin efectul legii. Dl. Primar
mai spune ca in momentul in care Guvernul va emite ordonanta de urgenta pentru
diminuarea taxelor si impozitelor, va cere Consiliului local modificarea taxelor si
impozitelor pe cladiri si terenuri, cele pe mijloacele de transport ramanand la nivelul
stabilit prin aceasta hotarare.
Cetatenii din municipiul Alexandria sunt rugati sa nu se supere pentru ca nu au
putut sa achite taxele si impozitelepana acum, acest lucru fiind posibil incepand cu data
de 10 ianuarie.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul
2012, din excedentul anului 2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si
completarea HCL nr. 135/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul fiscal 2013, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii pentru si ca nu sunt
d-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de
sedinta multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Iuliana Stancu

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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