
JUDETUL ALBA ,: i

COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL .

PROCES VERBAL

incheiat azi 09.05.2019, cu ocaziaqedinfei ordinare, publice a Consiliului
Local Lopadea Nou[, convocatd prin Dispozilia Primarului Nr.70 din 02.05.2019.

La qedinfa au fost convocafi 11 consiliei, prezenli lO,lipseste motivat d-l
consilier Szabo Francisc.Au fost prezenti domnul Primar,Indreiu Marian Catalin si d-na
Suciu Simona Maria,secretar al comunei LopadeaNoua.

Dispozitia si proiectele ordinei de zi au fost afisate la sediul Primariei
incheindu-se de catre D-na Suciu Simona Maria procesul verbal nr.2957102.05.2019.

tn conformitate cu prevederile art.42 alin.7 din Legea ff. 2l5l2}Ol,
republicat[, procesul verbal qi documentele dezbdtute sunt depuse intr-un dosar special
care a fost numerotat, semnat si sigilat de catre presedintele de sedinta si D-na Suciu
Simona Maria.

Minuta sedintei anterioare a fost afisata la panoul publicitar al Primariei.
Procesul verbal a fost pus la dispozitia consilierilor din timp.

Nefiind obiectii se supuno la vot procesul verbal ,se voteaza in unanimitate.

Se prezinta proiectul ordinei de zi:
l.Proiect de hotarare privind modificarea Hotaraii Consiliului Local nr.3512018
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale,
alte taxe, taxe speciale si amenzile aplicabile in anul 2019.

Initiator Primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind modificarea, incepind cu anul fiscal 2020, a nivelului

valorilor impozabile,impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora,
precum si a amenzilor prevazute de Legeam.227l20l5 privind Codul Fiscal, prin
indexarea cu rata inflatiei in procent de 4,6Y0.

Initiator Primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2019.
Initiator Primarul comunei;

4.Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garatrtare de la
FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri
nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ,,Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Caminului Cultural Lopadea Noua, judetul Alba,r.

Initiator primarul comunei;
S.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei

luni.
Initiator primarul comunei;

Se supune la vot proiectul ordinei de zi, se voteaza in unanimitate.
l.La proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local

m3512018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale, alte taxe, taxe speciale si amenzile aplicabile in anul 2019, se prezinta
expunerea de motive a dJui Primar, Marian Catalin Indreiu, precum si adresa



Institutiei Prefectului-Judetul Alba cu nr.6306lllGlSJlII.C.2l2019 , prin care se arata

faptul ca, prin HCL NR.35/2018 au fost stabilite impozitele si taxele locale pentru
anul 2019, faru a fi aplicata indexarea cu indicele de inflatie comunicat de catre
Ministerul Finantelor, incalcandu-se astfel prevederile art.Agl din Codul Fiscal.

Nu sunt obiectii. Se suprme la vot proiectul de hotarare, se voteaza in
unanimitate( 1 0 voturi pentru), se adopta astfel Hotar area nr. 19 12019 .

2. La proiectul de hotarare privind modificarea, incepand cu anul fiscal 2020, a
nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate
acestora, precum si a amenzilor prevazute de Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal,
prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 4.6% se prezinta expunerea de motive a
Primarului comunei Lopadea Noua, inregistrata cu nr.1531114.03.2019 precum si
raportul de specialitate nr. 1 40 9 I I 1,03 .2019 al compartimentului contabil.

Nu sunt obiectii. Se supune la vot proiectul de hotarare se voteaza in
unanimitate,(lO voturi pentru), se adopta astfel Hotararea nr. 2012019.

3.La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2019 se

prezirrtaraportul de specialitatenr.2990 din 02.05.2019, intocmit de catre d-na
Budai Hajnal, avand functia de consilier superior in cadrul compartimentului
financiar-contabil, prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul2019, in
bazapropunerilor consilierilor locali din sedinta ordinara din data de 18.04.2019,
prin virarea unor credite bugetarti de la un capitol la altul.
Nu sunt obiectii. Se supune la vot proiectul de hotarare, se voteaza in unanimitate,

(10 voturi pentru),se adopta astfel Hotararea nr.2ll20l9.
4.La proiectul de hotarare privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare

de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din
fonduri nerambursabile pentru implemetarea proiectului privind
,,Reabilitarea,modernizarea si dotarea Caminului Cultural Lopadea Noua, judetul
Alba,, se prezinta raportul de specialitate nr.2993 din 02.05.2019 intocrnit de catre
responsabilul cu achizitiile din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului.

Nu sunt obiectii.Se supune la vot proiectul de hotarare, se voteaza in unanimitate,
( 1 0 voturi pentru),se adopta astlel Hota rarea nr.22 120 19 .

5.La proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe
urmatoarele 3 luni, domnii consilieri propun ca urmatorul presedinte sa fie d-l
consilier Coropdean Ioan.

Nu sunt obiectii.Se supune la vot proiectul de hotarare, se voteaza in unanimitate,
se adopta astfel Hotararea nr.2312019.

Ne mai fiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se incheie.

Presedinte de sedinta,
Consilier CIUNGANTEODOR

Contrasemneaza,
Secretar SUCru SIMONA MARIA
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