PROCES - VERBAL
Incheiat azi 28.11.2014, in sedinta ordinara, unde participa 11 consilieri din
totalul de 13, domnii consilieri Oaca Dorel si Truta Aurelian au anuntat absenta,
sedinta fiind legal constituita, lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor la nivelul
comunei Bratovoesti, pentru anul fiscal 2015, conform Legii nr.571/2003
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Diverse.
Domnul presedinte de sedinta, supune spre aprobare domnilor consilieri
proiectul ordinii de zi, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu
unanimitate de voturi propunerea facuta, nu este nici un vot impotriva si nici o
abtinere.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri procesul
verbal al sedintei precedente, domnii consilieri voteaza prin vot deschis, iar
rezultautul votului este : 12 voturi pentru si 1 abtinere(Dimescu Cristian, care a
absentat la sedinta anterioara), astfel procesul – verbal este aprobat.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi : „ Proiect de
hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor la nivelul comunei Bratovoesti,
pentru anul fiscal 2015, conform Legii nr.571/2003 Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare”.
Se prezinta raportul de specialitate, dupa care domnii consilieri sunt invitati sa
isi spuna punctul de vedere.
Domnul contabil precizeaza ca in anul 2014 au fost majorate taxele si impozitele
locale cu 16%,iar in anul 2015, legea nu mai obliga la majorare ci lasa la
latitudinea Consiliului Local acest aspect, dumnealui propunand mentinerea
taxelor si impozitelor la nivelul anului 2014, cu mici exceptii, la capitolu Alte taxe
locale si taxa pentru eliberarea certficatului de producator.
Domnii consilieri sunt de acord cu mentinerea taxelor si impozitelor pentru anul
2015, la nivelul anului 2014, cu anumite exceptii si anume:
- taxa pentru eliberarea certificatului de producator sa fie de 50 lei, propune
domnul Dimescu Cristian, domnii consilieri voteaza, rezultatul votului este: 7
voturi pentru, 4 impotriva (D. Dogaru Coste, d. Florea Marin, d. Florea Petre

Dorel, d. Niclaescu Florea, care spun ca trebuie sa se mentina), nicio abtinere,
astfel taxa se stabileste la 50 lei.
- taxa eliberare certificat de atestare fiscala – propunerea este de 15 lei, domnii
consilieri voteaza prin vot deschis, iar rezultatul votului este : 10 votui pentru, 1
vot impotriva (D. Florea Petre Dorel), nicio abtinere, astfel taxa se stabileste la 15
lei.
- Taxa pentru comert stradal – domnul Dogaru Costel propune 20 lei, domnii
consiliri voteaza prin vot deschis, ia rezultatul votului este: 9 voturi pentru, 2
abtineri(D. Florea Petre Dorel si d. Nicolaescu Florea), nu este niciun vot
impotriva, atfel taxa se stabileste lavalaorea de 20 lei.
- Taxa pentru eliberarea unei adeverinte – propunerea este de 3 lei, domnii
consiliri voteaza prin vot deschis, ia rezultatul votului este:8 voturi pentru, 2
abtineri(D. Dogaru Costel si d. Nicolaescu Florea), 1 vot impotriva (D. Florea Petre
Dorel), astfel taxa se stabileste la valaorea de 3 lei.
Nemaifiind alte exceptii de discutat, domnul presedinte de sedinta, supune
spre aprobare proiectul de hotarare in integralitatea sa, iar rezultatul votului este
7 voturi pentru, 4 abtineri, astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Dmnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii consilieri sa se inscrie la
cuvant. Se inscriu urmatorii: d. Dimescu, d. Tescoveanu, d.Florea Petre Dorel.
I s da cuvantul domnului consilier Dimescu, care aduce la cunostinta faptul ca de
cand s-a facut asfaltat drumul public de la Badosi, masinile ocolesc DN 55, ca sa
evite rovinieta si astfel distrg asfaltul, spunad ca trebuie gasita o solutie. Domnul
viceprimar spune ca trebuie sa amplasam indicatoare, care limiteaza accesul
masinilor de mare tonaj.
Domnul consilier Tesoveanu spune ca au ramas cateva drumuri la Badosi cu
gropi si ar trebui sa se mai aduca cateva remorci de nisip.
Domnul viceprimar spune ca si cetatenii trebuie sa nu isi mai depoziteze la
poarta gunoiul, utilajele, pentru ca atunci cand se vine cu autogrederul sa se faca
strazile, este impiedicata activitatea.
Domnul consilier Florea Petre Dorel aduce la cunostinta faptul ca atunci
cand s-a incercat repararea drumului de la Coace, cu autgrederul a facut calnal, nu
a nivelat drept, astfel ulita este plina de gropi. Deasemenea gardul de la targ nici
acum nu s-a facut, iluminatul de la tag nu s-a rezolvat, la cimitir poarta este
cazuta, la gard au cazut cateva placi si nici iluminatul nu merge, din parcul de la
Bratovoesti au mai disparut 2-3 banci.
Domnul consilier Florea Petre Dorel il intreaba pe domnul contabil cati bani
se strang de la targ, iar domnul contabil spune ca se incaseaza aproximativ 800

lei/ luna. Intreaba de ce nu sunt afisati beneficiarii legii nr.416/2001, spune de
asemenea ca in curtea scolii ar trebui sa existe lampi, copii ies pe intuneric de la
scoala. Deasemenea spune ca o femeie i-a spus ca 5-6 familii din localitatea
Prunet sunt legate la iluminatul public, intrbandu-l pe domnul viceprimar daca
stie ceva de acest lucru. I se raspunde ca nu cunoaste acest apect, dar ar trebui sa
spuna care sunt acele familii, ca sa se poata lua masuri.
Domnul consilier Nicolaescu spune ca ar trebui aduse lemne mai bune
pentru Gradinita de la Badosi, nu se face cald la copii.
Domnul Tescoveanu sune ca ar trebui taiati plopii din parcul de la Badosi
pentru ca sunt uscati.
Domnul consilier Vaduva precizeaza ca toate aceste sarcini sunt rezolvabile.
Referitor la taierea arborilor, propune sa se contacteze primaria Craiova prin
RADPFL , in cadrul careia sunt personae autorizate cu unelte specifice, care pot
san e ajute in rezolvarea acestei probleme.
Domnul consilier Dimescu intreaba ce se ai stie de Baza Sportiva. Domnul
viceprimar ii raspunde ca bani de la Guvern nu au mai venit.
Deasemenea intreaba ce facem cu copii care vor sa joace fotbal, cum ii
ajutam.
Domnul viceprimar spune ca prin intermediul consiliului local putem sa
finantam Clubul Sportiv, dar daca nu se implica nimeni in conducerea Clubului,
atunci nu se va face nimic.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte multumeste colegilor pentru
modalitatea in care au decurs lucrarile sedintei si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

Presedinte de sedinta
Trifu George Cristian

Secretar
Delia Olteanu

