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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 14.01.2016 cu ocazia Şedinţei Extraordinare a Consililului Local
Becicherecu Mic.
Şedinţa este deschisă la ora 17:30.
Din totalul de 11 consilieri locali sunt prezenţi 8.Domnul consilier Iager Mihail a
fost motivat de către domnul Preşedinte conform prevederilor art.127^1, lit.c din ROF
Consiliul Local Becicherecu Mic. Domnul consilier Gîţan Sorin şi domnişoara consilier
Lazarov Lavinia Olivia absentează motivat.
Doamna consilier Ezaru Anca Stela arată că din discuţiile cu domnişoara
consilier Lazarov Lavinia Olivia a concluzionat că aceasta nu a fost convocată pentru
şedinţă.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Consilier Muşat Gheorghe

Ezaru Anca Stela

Prohap Dumitru

Cristea Grigore Lucian

Magopăţ Doru

Gherasim Adrian Silviu

Lauer Karin

Glujdea Sandu Sorinel

Hîldan Alin-Marian

Domnul secretar arată că i-a fost returnat materialul de şedinţă pentru că nu era
nimeni la domiciliul domnişoarei consilier, dar i-a transmis proiectul de hotărâre pe email.
Domnul preşedinte de şedinţă Muşat Gheorghe prezintă Ordinea de Zi, care
cuprinde următoarele puncte:
1.
Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale
şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016;
2.
Diverse;
Domnul preşedinte propune suplimentarea Ordinii de Zi cu un proiect de
hotărâre privind delimitarea zonelor de impozitare de pe raza comunei Becicherecu Mic,
un proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic
nr.186 din 15.12.2015 şi a Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.02 din
08.01.2015 pentru aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului de investiţie
“Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii
Noi”, un proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune
încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna Chirilă Simona, un proiect de
hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic
notat asupra terenului intravilan înscris în CF nr.403704 şi un proiect de hotărâre privind
stabilirea regimului de circulaţie pe strada Dimitrie Ţichindeal şi pe drumurile de
exploataţie agricolă De 594 şi De 663
Ordinea de Zi, completată, este supusă la vot şi aprobată cu 8 voturi pentru, din
8 voturi valabil exprimate.
Se trece la punctul nr.1 de pe Ordinea de Zi:
1.
Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale
şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016
DomnulPreşedinte dă citire proiectuluiprivind stabilirea valorilor impozitelor,
taxelor speciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul
2016
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Discuţii: Domnul consilier Prohap Dumitru propune un amendament privind
modificarea cotei de impozitare pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice de la 0,1% la 0,08%.
Amendamentul este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru din 8 voturi valabil
exprimate.
Domnul consilier Prohap Dumitru propune un amendament privind modificarea
cotei de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice de la 1% la 0,5 %.
Domnul primar arată că dacă se vor face modificări la cotele de impozitare
acestu lucru va fi reflectat în bugetul local al comunei şi în toate raportările transmise
către Ministerul Finanţelor.
Domnul secretar arată că prin proiectul de hotărâre s-au păstrat cotele de
impozitare de anul trecut dar anul acesta au crescut uşor coeficienţii de calcul la care se
vor aplica aceste cote.
Propunerea domnului consilier Prohap Dumitru este supusă la vot şi respinsă cu
0 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
Domnul viceprimar întreabă care sunt cotele de impozitare care se aplică pe raza
comunei. Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel arată că aplicarea coeficienţilor se
face în funcţie de declaraţiile de impunere depuse la organul fiscal.
Domnul primar propune un amendament privind modificarea cotei de impozitare
pentru terenurile nelucrate timp de 2 ani de la 0% la 300%.
Propunerea domnului primar este supusă la vot şi respinsă cu 3 voturi pentru şi 5
voturi împotrivă.
Domnul primar arată că ar fi indicate introducerea scutirii pentru clădirile
construite pe bază de credite pentru că ar încuraja dezvoltarea localităţii.
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Domnul consilier Magopăţ Doru arată că cei care accesează credite de obicei nu
sunt afectaţi de plata impozitului deoarece problema lor principală va rămâne achitarea
ratelor la termen şi consideră că acestă măsură nu va avea un impact puternic în
dezvoltarea localităţii.
Domnul primar propune majorarea taxei pentru închirierea suprafeţelor de teren
intravilan de la 0,2 lei/mp la 0,5 lei/mp deoarece s-ar aduce la o valoare egală cu preţul
concesiunilor de pe raza comunei Becicherecu Mic.
Amendamentul este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru din 8 voturi valabil
exprimate.
Domnul primar propune excluderea taxei pentru închirierea căminului cultural
deoarece acesta se află în curs de demolare.
Amendamentul este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru din 8 voturi valabil
exprimate.
Doamna consilier Ezaru Anca Stela propune redenumirea taxei pentru
concesionarea sau închirierea domeniului public (terase) prin specificarea că se va taxa
doar închirierea sau doar concesionarea terenului.
Amendamentul este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru din 8 voturi valabil
exprimate.
Domnul viceprimar propune excluderea taxei pentru îngrijirea şi săparea
şanţurilor deoarece sunt lucrări ce cad în sarcina compartimentului de dezvoltare rurală
şi locuinţe.
Amendamentul este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru din 8 voturi valabil
exprimate.
Domnul viceprimar propune excluderea taxei pentru toaletarea pomilor deoarece
sunt lucrări ce cad în sarcina compartimentului de dezvoltare rurală şi locuinţe.
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Amendamentuleste supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru din 8 voturi valabil
exprimate.
Doamna Ezaru Anca Stela arată că taxa specială de salubrizare/gospodărie ar
trebui inclusă în taxa de salubritate şi să se revină la vechea formula de calcul deoarece
cele două taxe nu sunt legale.
Domnul secretar arată că taxa de salubritate pe cap de locuitor este în realitate
plata contravalorii serviciului de salubritate care ar trebui să fie transferată din
evidenţele fiscale ale comunei către operatorul SC Eco6 Satchinez SRL care la rândul
său ar trebui să încheie contracte individuale cu fiecare gospodărie, iar taxa de
salubrizare/gospodărie este o ecotaxă percepută pentru îngrijirea domeniului public.
Domnul viceprimar arată că în toamnă s-a deplasat cu tractorul pentru a ridica
resturile vegetale strânse de către cetăţeni din gospodării.
Doamna consilier Ezaru Anca Stela arată că aceasta nu a beneficiat de această
acţiune şi a lăsat sacii cu frunze în faţa locuinţei timp de două săptămâni.
Proiectul, completat, estesupus la vot şi adoptat cu 7voturi pentru, 1 vot abţinere
(Ezaru Anca Stela), din 8voturi valabil exprimate.
În continuare domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind delimitarea
zonelor de impozitare de pe raza comunei Becicherecu Mic
Discuţii: Domnul consilier Magopăţ Doru propune delimitarea zonelor în funcţie
de existenţa căilor de acces modernizate şi asfaltate. Prin urmare propune trecerea
bunurilor situate la adresa administrativă de pe str. Lalelelor, Str. Intrarea Margaretei şi
Str. Crinului în zona de impozitare B, iar bunurile situate la adresa adminstrativă de pe
str. Bujorului şi str. Câmpului să fie trecute în zona de impozitare D.
Proiectul, completat, este supus la vot şi adotat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabil exprimate.
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Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Local Becicherecu Mic nr.186 din 15.12.2015 şi a Hotărârii Consiliului Local
Becicherecu Mic nr.02 din 08.01.2015 pentru aprobarea studiului de fezabilitate a
proiectului de investiţie “Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comunele
Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi”
Discuţii: Domnul secretar explică proiectul de hotărâre şi arată că reprezentanţii
Ministerului Energiei au solicitat un articol expres din care să rezulte acordul Consiliului
Local privind amplasarea staţiei de măsurare.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabil exprimate.
Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea obiectului
contractului de concesiune încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna Chirilă
Simona.
Discuţii: Domnul secretar prezintă pe scurt situaţia doamnei Chirilă Simona şi
arată că din documentele prezentate rezultă că aceasta a divorţat de domnul Chirilă
Petru Dan, fiind în prezent singura persoană care utilizează terenul, precum şi
propunerea de transcriere a contractului.
Domnul primar arată că atât timp cât domnul Chirilă Petru Dan este coproprietar
pe locuinţă, transcrierea contractul de concesiune trebuie încheiat cu ambii titular.
Domnul secretar arată că va întreba dacă există un act de partaj pentru locuinţă
şi ulterior va reveni cu un act adiţional privind modificarea titularilor contractului.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabil exprimate.
Domnul preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea ridicării
dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra terenului intravilan înscris
în CF nr.403704
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Discuţii: Nu sunt
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabi exprimate.
Domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind proiect de hotărâre
privind stabilirea regimului de circulaţie pe strada Dimitrie Ţichindeal şi pe drumurile de
exploataţie agricolă De 594 şi De 663
Discuţii: Domnul primar arată că este vorba despre reglementarea juridică a
circulaţiei pe drumurile modernizate prin cele două proiecte finanţate cu fonduri
europene.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabi exprimate.
Se trece la punctul nr.2 de pe Ordinea de Zi
2.
Diverse
Domnul preşedinte prezintă raportul de colectare a creanţelor recuperate prin
executare silită.
Domnul consilier Prohap Dumitru adresează un cuvânt de început de an colegilor
prin care le urează succes în noul an. De asemenea acesta propune dezvoltarea reţelei
de internet a primăriei şi arată că la Biled s-a înfiinţat o societate de gospodărire locală.
Totodată, acesta arată că este necesară edificarea unei capele şi echipamente
de birotică pentru Consiliul Local (agende personalizate, pixuri, ecusoane, etc). În final
acesta arată că în corpul hotărârii privind încadrarea domnului Cristea Cristian Bogdan
este menţionat eronat domnul Crăciun Ghiura.
Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel arată că drumul de lângă cimitirul vechi
şi terenul sunt inundabile şi este necesară o soluţie tehnică de evacuare a apei din
zonă.
Domnul preşedinte declară închisă sesiunea de lucru a Consiliului Local la ora
20:10.
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