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PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI, 04.03.2016
ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ZĂNEŞTI

Astăzi, 04.03.2016, la ora 14.00, primarul comunei Zăneşti, FILIP IOAN, a 
:cat prin dispoziţia nr. 36 /02 .03.2016 Consiliul Local al Comunei Zăneşti 

-imţa extraordinară.

Listă de prezenţă:
'  Preşedinte de şedinţă:

ANDREI GHEORGHE

'  Consilieri locali prezenţi ( 12 ):

CIOINEAG EMILIAN- P.S.D.
COLOBANEA ION -P.S.D 
RADU IOAN -P.S.D 
BURSUC MARIUS-MARIAN - P.S.D 
DUMITRU PETRU -  P.S.D.
ANDREI GHEORGHE -P.S.D.
MONCEA ANA -P.S.D 
PASCARU DECEBAL-P.S.D 
MUNTEANU PAUL -U.N.P.R 
DUMITRIU IOAN - U.N.P.R 
VINCA DANIEL -  P.P.- D.D

> Demnitari de nivel local:
DI. CIOCOIU GHEORGHE, viceprimarul comunei,consilier local,

P.S.D
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> Secretarul comunei:
DL CIUBOTARU CEZAR GEORGEL

- :eetele ordinii de zi cuprind următoarele proiecte de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 458 alin. 1 din anexa nr.l la 
C. L. nr. 72/29.10.2015 -  Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

rentru anul fiscal 2016.
1 Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
2-vemului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.

Dispoziţia cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora şi locul desfăşurării 
~ comunicată în termen doamnei şi domnilor consilieri, afişată în locurile 

' . 2 amenajate stabilite prin dispoziţie de către primar precum şi publicată pe 
~ ~ a de internet la adresa: www.comunazanesti.ro 

-'reşedinţe de şedinţă este dl. Andrei Gheorghe.
Prezenţi un nr. de 12 consilieri din 14. Lipsă sunt d-nii consilieri - Toma 

i-din şi Blaga Gică.
Dl. preşedinte deschide şedinţa şi o declară legal constituită, prezentând apoi 

' : eatorul şi ordinea de zi a şedinţei.
Se supune la vot ordinea de zi aprobată cu unanimitate de voturi- 12.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Dl. preşedinte dă citire proiectului de hotărâre de la acest punct.
Dl. Vinca întreabă cum se va proceda cu persoanele care au plătit deja 
impozitul.
Dl. secretar răspunde că se vor recalcula sumele pentru a se restitui banii celor 
:are au plătit deja impozite mărite.
Se aduce în discuţie speţa Rotaru cu o diferenţă de plată la impozit pentru anii 
2015 şi 2016 destul de mare.
Dl. secretar subliniază că, faţă de anii anteriori, când impozitul se plătea pe 
raza declaraţiei contribuabilului, acum plata se face exclusiv pe baza actelor 
re proprietate şi, de aici, unele diferenţe semnificative de plată.
Dl. Vinca întreabă care sunt cotele de impozitare iar dl. secretar răspunde că 
pentru clădirile nerezidenţiale cota este de 0,2% iar pentru clădirile 
rezidenţiale cota este de 0,1%.

Nemaifiind alte discuţii se trece spre aprobare şi votare la punctul 1 al ordinii
de zi.

http://www.comunazanesti.ro


apune la vot punctul 1 al ordinii de zi -  aprobat cu unanimitate de voturi-

rece la punctul 2 al ordinii de zi.
preşedinte dă citire proiectului de hotărâre de la acest punct.
maifiind alte discuţii se trece spre aprobare şi votare la punctul 2 al ordinii

apune la vot punctul 2 al ordinii de zi -  aprobat cu unanimitate de voturi-

maifiind alte discuţii, dl. preşedinte declară şedinţa închisă, drept pentru 
încheiat prezentul proces-verbal care conţine 3 pagini.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
ANDREI GHEORGHE CIUBOTARI) CEZAR GEORGEL
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COTUNĂ ELENA MONICA
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