ROMANIA
JIJDETUL PRAHOVA
COMLINA MANE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi 2l DECEMBRIE 2017 in gedinta ordinar[
Local a[ Comunei Mdneqti, Judeful Prahova

a

Consiliului

$edinla ordinari a Consiliului Local al Comunei Mdneqti, a fost convocatd in baza
Dispoziliei nr. 340 din 15.12.2017 emisi de Dl. Pimar Constantin Niloi, la data de 21.12.2017 care s-a
desfEgurat in
de $edinte a Primdriei comunei Mlneqti, incepand cu ora 15.00.
^Sala
In prezen{a Dlui Secretar Enache Nicolae M6dilin qi Dnei consilier Streche Tudoricu Maria
Irina, a Dtui Primar Niloi Constantin 9i Dl. Diboq Nicolae in calitate de invitat, sunt prezenli la iedinte
un numar de 13 consilieri in funclie, lipseqte delegatul s[tesc D-na Oprina Daniela.
Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin preqedinte de qedin15, declarl deschisi $edinla
de Consiliu Local gi citeqte ordinea de zi, cu mentiunea cA a fost adeugat pe ordinea de zi Proiectul de
Hotdrire privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, pentru perioada 2017-2019 la nivelul
comunei Mineqti judetul Prahova gi aprobarea regulamentului de organizare qi funclionare al acestuia. Se
supune la vot ordinea de zi, inclusiv suplimentarea gi este votat[ cu l3 voturi pentru.
Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin, preqedinte de qedin!6, di citire Procesului Verbal
$edintei ordinare din data de 28.11.2017 qi intreab6 daci sunt obiecliuni sau intreblri, nefiind
obiecliuni, se vote^ze cu 12 voturi pentru $i o ablinere dl Consilier Ungureanu Ioq care a lipsit la
gedinla anterioarl.
Dl. Consilier preledinte de qedinld Lixandru Constantin Valentin, dA citire la Proiectul de
Hotirire privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2018 din Comuna Mdnegti, judetul
Prahova, Dna Leca Titica, consilier in cadrul compartimentului Taxe gi impozite, ia cuvdntul gi cu
acordul pregedintelui de gedinti aduce limuriri cu privire la acest proiect de hotirAre. Dl. Consilier
Ungureanu Constantin, ia cuvdntul gi cu acordul pre$edintelui de qedinld, spune ce in gedinlele pe
comisii, s-a stabilit o modificare in ceea ce prive$te anexa, respectiv pentru taxa de eliberare a atestatului
de producdtor - eliberare a carnetului de comercializare a produselor, taxa si fie de 30 lei in loc de 50 lei
cum a fost inilial prev[zutl, iar pentru persoanele cu activitatea previztt1, in codul CAEN 561, taxa
pentru eliberare/vizarea anuald a autorizaliei privind des{Iqurarea acestor activitdli, pentru o suprafap de
pAni la 500mp inclusiv, sifie de 200 leiinlocde500 lei cum afost prevdzutd initial.
Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotlrire, cu modificErile respective qi se aprob6 cu
l3 voturi pentru.
PreEedintele de qedin16, Dl. consilier Lixandru Constantin Valentin d6 citire [a Proiectul de
Hot[rire privind aprobarea Rectificlrii Bugetului Local al Comunei Maneqti pe anul 2017, Dna Streche
Tudoricu Carmen ia cuv6ntul gi cu acordul preqedintetui de qedinl[ aduci limuriri cu privire la acest
proiect Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre qi se apiobi cu 12 voturi pentru qi o ablinere
Dl. Consilier Ungureanu Ion.
Dl Preqedinte, consilier Lixandru Constantin Valentin dd citire la urmdtorul proiect de
HotIrAre privind stabilirea salariilor de baz6, aferente funqiitor din cadrul familiei ocupalionale
,,Administralie" utilizate in aparatul de specialitate al primarului comunei M[neqti, judelul-piahova
incepdnd cu data de 01 ianuarie 2018. Se inscrie la cuvdnt Dl. Primar Constantin N(Li
9i cu acordul
preqedintelui de qedinld ia cuvintul qi aduce ldmuriri cu privire la propunerea {Ecut[, resiectiv
aceea de a
menline salariile angajalilor gin cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei M6neqti, la
nivelul salariului net actual, in continuare, aduce llmuriri la cele proiuse, prin aceea cd, in luna iulie
2017, cind au fost modificate salariile angajalilor, in urma modificirilor legislative, salariile au fost
stabilite [a un nivel destul de ridicat, iar incepind cu luna ianuarie, acestea voriuferi din nou o mdrire in
plus_destul de substanJial[. Fa1[ de cele menlionate mai sus, Dl. Primar, aduce in discu{ie qi faptul cd, la
nivelul Comunei Mlnegti, taxele gi impozitele pentru anul 2018, au r6mas la acelagi nivel cu anul 2017,
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