ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL,

lncheiat astazi 28 noiembrie2019, in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local
Deleni, judetul Vaslui, care are loc in localul acestuia-sala de sedinta si incepe la orele
1400.

Convocarea Consiliului Local Deleni, este facuta in conditiile art.133 alin.(1), arL.134
alin.(1)lit.a), alin.(2) si (3) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr5712019 privind
Codul administrativ, a Dispozitiei nr.269 din 20 noiembrie 2019, emisa de primarul
interimar al comunei Deleni, judetul Vaslui.
Domnul secretar general Dandes Sandu, face prezenta domnilor consilieri care
participa la lucrarile sedintel de astazi, prin apel nominal si se constata ca din totalul de
11 consilieri in functie, la sedinta de astazi, participa 1 1.
Se constata ca sedinta este statutara si legal intrunita, pentru care se declara
lucrarile sedintei deschise. La lucrbrile sedintei de astazi participa fara drept de vot
functionari publici din aparatul de specialitate al primarului : consilieruljuridic Trifu
Silviana. si consilier superior Ezaru Mariana (contabil) si Viziru Maricela (impozite si
taxe),
In continuare se prezinta procesul - verbal incheiat in sedinta anterioara
conform art.138, alin.(15) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ Dupa
prezentarea acestuia sunt intrebati domnii consilieri si domnul primar interimar, daca
au de formulat adaugari sau rectificari cu privire la opiniile exprimate si discutiile
consemnate in sedinta anterioara din data de 25.10.2019, conform art,13B, alin.(15)
iar daca sunt sa se faca mentionarea exacta.
,

Se constata ca nu sunt inscrieri la discutii cu privire la continutul procesului verbal
prezentat, pentru care se supune spre aprobare domnilor consilieri prin vot deschis si
ridicare de maini, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul primar interimar Esanu Doru, prezinta proiectului ordinei de zi a
sedintei de astazi a carui initiatoreste, conform art. 135, alin.(1)si (7) , dupa cum
urmeaza
:

1. Proiect de hotarare
pentru anul 2019;

anul

privind rectificarea bugetului local al comunei Deleni,

2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
2020;

3. Proiect de hotarare privind insusurea propunerii organizarii retelei
scolare locale, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, prescolar, primar
si gimnazial care vor functiona in anul scolar 2020-2021 pe raza comunei Deleni,
judetul Vaslui, in vederea obtinerii avizului conform al Inspectoratului Scolar
Judetean Vaslui.

Domnul primar interimar Esanu Doru, arata ca acesta este proiectul ordinei de zi
sedintei propuse pe care o supune la vot

a

.

Proiectul ordinei de zi a sedintei este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul primar interimar Esanu Doru, intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt

si

alte probleme de adaugat pe ordinea de zi a sedintei de astazi , sa se prezinte in ordine,
si daca sunt , vor fi notate si supuse votului plenului
.

Se constata ca din partea domnilor consilieri nu sunt formulate propuneri cu alte
probleme de inclus pe ordinea de zi.

Domnul Esanu Doru -primar interimar propune ca ordinea de zi sa fie suplimentata
cu un punct si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si a taxelor privind
inchirierea si utilizarea Centrului Cultural Deleni, judetul Vaslui.
Se supune aprobarii plenului punctul inclus suplimentar pe ordinea de zi, care este
aprobat in unanimitate.
Domnul Esanu Doru -primar interimar, roaga pe domnul consilier Anton Valerica sa
preia conducerea lucrarilor sedintei in calitate de presedinte de sedinta
.

Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece
primul punct al ordinei de zi si anume:
1. Proiect de hotarare
pentru anul 2019;

la

privind rectificarea bugetului local al comunei Deleni,

Domnul Anton Valerica, da cuvantul doamnei contabile Ezaru Mariana pentru
prezenta modificarile survenite in rectificarea bugetului local pentru anul 2019.

a

Doamna contabila prezinta rectificarea bugetara si arata ca la Partea de
venituri - conform extraselor de cont din data de 12.11.2019 se suplimenteaza suma
alocata din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu
suma de +64.300 lei si din data de 20.11.2019 se vireza cota de 50% din taxe incasate
pana la'15.11.2019 cu suma de +54.310 lei, insumand un total de +118.610lei si sunt
clasificate pe capitole dupa cum urmeaza:

(04.02.04)
Cota de 50% din taxe incasate (16 03 00)

cAP.04.02. Cote si sume defalcate

+64.300 lei;

CAP.'I6.03.

+54.310 lei;

La Partea de Cheltuieli se rectifica la urmatoarele capitile
+118.610lei si se repartizeaza dupa cum urmeaza.

cu

suma de

(84.71.01.02-Sararita)
Cap.67.02. Cultura,recreere, religie

+4.580 lei,

Cap.84.02. Transporturi

67

.02.03.12. Consolidare si restaurare monument

+

istoric

102.030 lei

,

+6.600 lei,

-placa funerara eroi (1916,1944)

67.02.20.01.03 Incalzit,iluminat,forta motrica.

.

+

5.130 lei,

-consum gaz, lumina Centru cultural,
67.02.71.01.30. Alte active
-diriginte santier -6.000 lei,

+ 90.300 lei,

-constructor -79.000|ei,
-racord gaz metan -3.300 lei

-taxa l

S.C.

Gap.S1.O2Autoritati

-2.000 lei.

+

executive..

2000 lei,

51.20.12.00. Consultanta si expertiza Registrul Agricol National 201 5-2019
+ 2.000 lei,
(Gamisoft(

Cap.70.06. lluminat public si electrificari

rurale

+10.000 lei,
+10 000 lei,

70.06.20.0'1 .03.

,

Se propune virari de credite de la un capitol la altul dupa cum urmeaza:

publice
51.02.10. Salarii

-17.000 lei,

Gap.51.02 Autoritati

Gap.61.10. Protectiecivilasi
Cap.67.10.

-17'000 lei,

P.s.|... .

Biblioteca

....
..

+8,000

|ei,

+9'000

|ei,

La Cap.65 Invatamant, se propune suplimentarea cheltuielilor de functionare cu
1.000 lei, astfel.

Gap.61.02. Protectie civila si P.s.l

Materiale
Cap.65.20.01.30. lnvatamant....
61.20.01.30.

- 1.000 lei,
- 1'000 lei,
+1'000

|ei,

Doamna contabila Ezaru mariana, arala ca acestea sunt propunerile de
rectificare a bugetului local pe anul 2019 si daca sunt intrebari sau nelamiruri cu sumele
prezentate , va da raspunsuri.

Se inscrie la cuvant domnul Consilier Popa Neculai lrinel, care intreaba daca
placa de la monumentul istoric a fost aprobata de consilieri pentru a fi comandata si
executata?
Mai arata ca bugetul comunei a fost intocmit pe genunchi, cum sa nu prevezi
fonduri pentru salarii la inceputul anului, nu se poate sa nu ai bani de salarii la pompier
si bibliotecar. La Religie observa ca suma este destul de mare, pentru ce esre
programata cheltuiala?

Acesta precizeaza ca este mai bine sa se discute deschis in sedinta decat sa se
discute pe drumuri sau pe la colturi. Este bine ca actele pentru sedinta sa fie furnizate
consilierilor la timp pentru a putea avea cunostinta despre toate aspectele.
Domnul Esanu Doru, primar interimar arata ca la inceputul anului se
programeaza in buget cheltuieli estimative.Au intervenit unele cheltuieli la Centrul
cultural cum ar fi racordarea la reteaua de gaz metan, taxa de 50% ISC si diriginte de
santier. Mai sustine in privinta materialelor de sedinta , cu rectificarea de buget a fost
mai grea cu privire la repartizarea sumelor pe cheltuieli,
Doamna contabila Ezaru Mariana, prezin&domnilor consilieri planul de achizitii
pentru anul2019, si arata ca placa memoriala pentru monumentul istoric din centrul
comunei este inclusa pentru acest an cu o suma estimativa, care s-a realizat in aceasta
toamna.
Domnul consilier Ciulei Valerian, informeaza pe domnii consilieri ca la
repartizarea sumelor in buget pe cheltuieli se fac estimari, iar in cursul anului in functie
de necesitati, bugetul se poate rectifica,nu este nimic gresit. Se vede ca a fost facut
superficial.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, intreaba pe domnii
consilieri daca mai suntdiscutii cu privire la prezentarea rectificarii de buget.Nemaifiind
discutii, se supune aprobarii prin vot deschis prin ridicare de maini, care este aprobat in
unanimitate de voturi.
Domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la punctul doi
al ordinei de zi si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2020.
Domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar
Esanu Doru pentru a prezenta pe scurt propunerile de stabilire a impozitelor si taxelor
locale.
Domnul primar Esanu Doru precizeaza ca pentru anul2020 se propune o
majorare a impozitelor si taxelor locale cu un procent de 4,60/o ce reprezinta rata de
inflatie pe acest an, asa cum este comunicat de Institutul National de Statistica si de
Ministerul Finantelor Publice.
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Mai arata ca noutate propusa, asa cum prevede legislatia in vigoare
sa se
majoreze impozitul/taxa pe terenul nelucrat ultimii doi ani cu 2SOoh, precum
si a
imobilelor nedntretinute cu 200%. Se mai propune a se stabili taxa pentru
inchirierea
buldoexcavatorului pentru persoanele juridice cu 200 lei/ora.
In continuare domnul primar interimar roaga pe doamna Viziru
Marcela de la
biroul impozite si taxe , pentru a prezenta Tabloul cu propunerile de impozite
si taxe
locale ce trebuie aprobate de consiliul local, conform codului fiscal.

Doamna Viziru Marcela, aduce la cunostinta domnilor consilieri
ca in conformitate
cu prevederile Titlului lX din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, anual
se supune
aprobarii propunerile de stabilire a impozitelor si taxelor locale, avand in
vedere
actualizarea acestora cu indicele ratei de inflatie. Informeaza pe domnii
consilieri ca
rata inflatiei pentru anul 2019, publicat pe site-ul Ministerul Finantelor publice
si a
lnstitutului National de Statistica, este de 4,6ok. Avand in vedere aceasta
crestere, au
fost actualizate impozitele si taxele locale cu propunerea de majorare
cu 4,6ok pentru
anul2020, asa dupa cum sunt redate in Tabloul impozitelor si taxelor locale.
Dupa prezentarea propunerilor de stabilire a impozitelor si taxelor locale pentru
anul2020, domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, roaga pe domnii
consilieri sa se inscrie la cuvant.

Se inscrie la cuvant domnul consilier Ciulei Valerian, care precizeaza ca n
comuna sunt batrani care sunt neputinciosi, nu au pensie, sau au o pensie
mica si nu
pot intretine aceste locuinte si nu pot lucra terenul, trebuie sa avem
in veoere acest
aspect.
Doamna consilier Pana Mihaela precizeaza ca sunr persoane care au restante
la
impozite locale , cunoaste persoane care nu intretin locuintele. primaria nu are
decat sa
le scoata lavanzare locuinta si terenul ca sa recupereze impozitul. Se ajunge
la situatia
de a le ingreuna si mai mult povara impozitelor ci nu au cu ce achita. Arata ca un
caz
concludenta este Esanu Doru, ce putem face acestei persoane?
Domnul primar raspunde ca acele persoane care au deteriorate cladirile, au
posibilitatea de a face poze si cu cerere au posibilitatea de a solicita autorizatie
de
demolare si scoase din evidenta.
Domnul consilier Palalae Vasile este de parere ca aceasta problema
6u terenurile
nelucrate este treaba primarului si a viceprimarului, sa se vorbeasca cu acestea
, ei nu
or sa aibe bani, este nevoie de mai multa comunicare. Intreaba daca se poate majora
cu
)oh impozitele? Propune a se merge in comuna la 10 persoane sa veoem cum stau si
atunci ne lamurim.
Domnul primar precizeaza ca nu este rabat de la lege
sustin domnii consilieri Palalae Vasile si pana Mihaela.

si

ca este jenant ceea ce

Domnul primar raspunde ca este prevedere legala in acest sens.Se va notifica
toate aceste persoane Gare se incadreaza in aceasta speta.

Domnul consilier Balan Marius intreaba daca procentul de 200o/o respectiv 250%
este impozit sau amenda, - domnul primar raspunde ca este majorare de impozite
pentru cei care nu lucreaza terenul consecutiv doi ani si nu intretin locuintele, pentru
care considera ca este necesar a se prevedea aceasta majorare in documente.
Domnul Consilier Bot Valentin- Situatia caselor aflate in paragina si nelocuite sunt
darapanate/darmate unele, curtile sunt cu buruieni. In fata casei lui este persoana
Cotac, nu lucreaza terenul, face numai araturi si ramane asa, toamna poate izbucni un
incendiu cand se usuca buruenile. Propune a se constitui comisie unde sa mearga si
consilierii sa se discute cu omul sau sa se trimita instiintari la adresa unde locuieste.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel Se vede ca sunt numai majorari la impozite,
iar peste cativa ani or sa ramana multe case nelocuite. Sunt diferente de impozite la
persoanele fizice si persoanele juridice. Constata ca se impovareaza cu impozitele
persoanele juridice ca sa nu mai poata da inainte.
Domnul consilier Ciulei Valerian, explica ca impozitele diferentiate intre
persoanele fizice sijuridice sunt prevazute de Codul fiscal.
Domnul consilier Palalae Vasile spune ca de asta aven primar, jurist, functionar la
impozite si taxe ca sa ne explice.
Doamna Viziru Marcela arata ca se fac propuneri de sabilire a impozitelor si
taxelor , dar nu poate impune domnilor consilieri sa aprobe.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel arata ca in lege este precizarea,,POATE" fi
majorat cu 500% dar pot pot fi si cu 50%. Propune ca pentru anul urmator sa fie
majorate impozitele si taxele locale cu rata inflatiei de 4,6ok, sa se renunte la majorarea
de250% si de 200% pentru terenurile nelucrate si locuintele neantretinute, sa vedem
cum o sa aprobe domnii consilieri.

'Domnii consilieri Ciulei Valerian si Danu Emil propun un procent de majorare cu
10% a impozzitelor si taxelor locale.
Doamna consilier juridic Trifu Silviana, propune a se trece la vot aprobarea
impozitelor locale cu propunerile formulate de domnii consilieri si sa vedem cu se
aproba.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedina propune sa supunem
aprobarii consilierilor varianta facuta de domnul consilier Popa Neculai lrinel de
majorare a impozitelor si taxelor cu rata inflatiei de 4,60/o.

Cu un numar de 9 voturi pentru si 2 voturi impotriva Ciulel Valerian si Danu Emil,
a fost aprobata propunerea domnului consilier Popa Neculai lrinel de majorare cu
procentul de 4,6oh.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta, propune a se trece la
punctul 3 de pe ordinea de zi, si anume.
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Proiect de hotarare privind insusurea propunerii organizarii retelei scolare
locale, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, prescolar, primar si
gimnazial care vor functiona in anul scolar 2020-2021 pe raza comunei Deleni,
judetul Vaslui, in vederea obtinerii avizului conform al Inspectoratului Scolar
Judetean Vaslui.
Se da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotarare.

Domnul primar arata ca este o procedura legala anuala de stabilire a retelei
scolare locale dar numai cu avizul dat de Inspoctoratul Judetean Vaslui si cu aprobarea
Consiliului local. Mai arata ca la Scoala Deleni de jos in prezenta sunt 43 de elevi si
daca ar fi posibil sa fie adusi la centru si sa li se asigure o masa, dar aceasata masura
poate o fi la anul.
Domnul Palalae Vasile arata ca de ce trebuie sa mai asteptam un an ca sa
predam niste copii.
Domnul consilier Balan Marius precizeaza ca este nevoie de o atentie sporita
deoarece daca se desfiinteaza un local de invatamant, desfiintat ramane si foarte greu
se mai poate infiinta.

Nemaifiind discutii domnul Anton Valerica, presedinte de sedinta supune
aprobarii proiectul de hotarare prezentat, care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si a taxelor privind
inchirierea si utilizarea Centrului Cultural Deleni, judetul Vaslui.
Doamna consilier juridic Trifu Silviana informeaza pe domnii consilieri ca ea s-a
ocupat de elaborarea Regulamentului de utilizare a Centrului cultural, unde sunt
anexate model a contractului de inchiriere, proces-verbal de predare - primire al
imobiluluiCentrul Cultural intre proprietar si chirias, iar domnul primar a propus taxele de
inchiriere.
Domnul primar prezinta cuantumul taxelor propuse pentru inchirierea Centrului
Cultural, dupa cum urmeaza.
Pentru organizare de Nunti - 1 000 lei; Botezuri
praznice - 200 lei;

-

800 lei; alte petreceri

-

500 lei;

Taxa garantie nunta/botez 500 lei; alte petreceri 300 lei;
Taxa neefectuare curatenie dupa eveniment 300 lei..
Domnul consilier Palalae Vasile intreaba ce se inchiriaza la o petrecere pentru
aceste taxe?

Domnul primar raspunde: spatiu,incaperea alaturata (nu este bucatarie), toaleta,
sonirizare, caldura, apa.

Domnul consilier Florea Vasile, intreaba daca sunt mese si scaune pentru
organizare de petreceri. Se raspunde de d-l primar ca in prezent nu sunt, dar ne vom
organiza.
Domnul consilier Palalae Vasile recomanda se fie luate mese si scaune
sanatoase, ca cele din comert nu corespund. Mai propune ca taxa de inchiriere la nunta
sa fie redusa cu 50%. Mai intreaba cine va raspunde de local?
Domnul consilier Balan Marius sugereaza sa fie o singura taxa pentru toate
evenimentele. Domnul primar raspunde ca nu este posibil deoarece la un praznic si alte
petreceri sau activitati este necesar 2-3 ore, la nunta dureaza pana la ziua, se
foloseste aparatura -sonorizare. Observa ca la alineatul taxa inchiriere praznice nu
este inclus alte activitati religioase, poate vor fi situatii in acest sens,Propune sa fie
adaugat la inchiriere praznice si alte activitati reliqioase. Propunerea este acceptata de
domnii consilieri.

Doamna consilier Vulpe Lenuta aduce la cunostinta domnilor consilieri ca la
comuna Costesti se percepe o taxa de '1.000 lei numai pe instrumentele muzicale.La
Codaesti incaseaxz 100 lei/ora pentru instrumente la nunta.Aceasta situatie o stie bine
ca a fost la evenimente.
Domnul consilier Anton Valerica, presedinte de sedinta propune a se trece la
aprobarea proiectului de hotarare prezentat, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul primar interimar Esanu Doru, informeaza pe domnii consilieri ca prin
adresa cu nr. 6512129.10.2019 a S.C.Viacons Rutier Husi , prin care aduce la cunostinta
ca Ministerul Dezvoltarii Regionale nu a virat UAT Deleni decat un procent de 40% din
valoarea contractelor incheiate prin programul PNDL, si instiinteaza prin aceasta adresa
ca intrerupe lucrarile in curs de executie , cat si cele care urmau a se executa.
.Se constata ca nu mai suntdiscutii in cadrul sedintei de consiliu si se propune
incheierea lucrarilor sedintei de astazi care este aprobata in unanimitate de voturi.
Lucrarile sedintei se incheie la orele '15.55.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Secretar general U.A.T.Deleni,
Dandes Sandu
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