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PROCF],S

- VERBAI,

Incheiat astazi 27.04.2012, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al
comunei lon Creanga, care se tine in localul acestuia si a fost convocata prin dispozitia
primarului nr. 9l din 22.04.2012.
Inurma apelului facut de doamna secretara. la sedinta participa un numar de 15
consilieri din totalul de 15.
Domnul primar amta ca pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei este necesar
ca domnul presedinte de sedinta, doamna Cenusa Maria sa conduca lucrarile de astazi
ale sedirrtei
Inainte de a anunta ordinea de zi , se intreaba daca sunt opinii asupra procesului verbal de la sedinta ordinara a Consiliului local din d,ata de 12.03.2012 .
Nu sunt opinii asupra procesului verbal care a fost pus la dispozitia
consilierilor inainte de a incepe sedinta si care a fost aprobat in unanimitate de voturi
de consilierii prezenti .
In continuare doamna presedinta de sedinta da citire proiectului ordinei de zi :
l. Proiecl de hotdrdre privind aprobarea rectiJicaii btrgetului local pe anul 2012 .
2- Proiecl de hotarare privind aprobarea decontarii ubonamentelor cadrelor didactice
pe luna martie 20) 2.
3. Proiecl cle hotarare privintl aprobureu trtilizurii drunrului contunal pentru acces la
balastiera din satul Receu , pct. Sonda, contuna lon C'reanga . de catre S.C. Lustt'o
Construct General SRL
1. Proiect de holarare privind aprobarea ilizarii dntntului comunal pentnr acces la
stcttia de sortore agregale minerale din satul Recea , pct. Sonda , comuna lon Creanga, de
calre S.C Lastro Constrltct General SRL .
5. Proiect de hotarare privind aprobareu Programului anual de achizitii publice
pentru anul 2012
6. Proiect de hotarae privind aprobareo investitiei ,,Construire piata agroalimentara ,,in salul lzvoru, comuna kn Creanga ,jucl. Neumt .
T.Proiecl cle hotarare privind aprobarea inveslitiei < Construirii unei punti
pietonale in pct. ,, La Ciurea ,, > in ,satul lzyoru , comuna kn Creanga, jud. Nearul.
8. Proiect de hotarare privind aprobarao investitiei ,, Rc/itcere scori intrare in
primarie ,, , comlmo lon L'reanga, jud. Neantl.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei ,, Reabilitare punte pietonole in
pcl. ,, La Biserica ,, in sotltl lzvoru , contuna lon Creanga , jud. Neamt.
.
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de hotarore privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitii " Modernizare retea de drumuri strodale , in lungime de 7,080 km ".
ll.Analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol .
12. Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor pentru efeicientizarea activitatii de
inscriere a datelor in registrul agricol pe suport de hartie si in format electronic ,
completarea , tinerea la zi si centralizarea datelor din registrul agricol .
13. Proiect de hotarare privind aprobarea controctelor de arenda pentru urmatorii 5
ani pentru terenul proprietate a Consiliului local al comunei lon Creanga .
14. Raport asupra situatiei bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei
Ion Creanga
lS.Raport de activitate al S.V.S.U si de evaluare a capacitatii de aparare impotriya
incendiilor si Planul de masuri pentru imbunatalirea activitatii prerentive si de interventie
desfasurate de S.V.S.U lon Creanga .
l6.Proiect de hotdrdre privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2.515
mp, nr. topo 30/517, proprietatea domnului Podaru Vivi domiciliat in comuna lon Creanga
10. Proiect

judetul

Neamt

.

l'.

lntrcbari Si interpelari.
Doamna presedinta de sedinta intreaba daca mai sunt si alte probleme de inclus in
ordinea de zi .
Domnul primar spune ca mai are un punct in plus la ordinea de zi si anume :
18. Raport privind activitatea de monitorizare si controale efectuote asupra octivitatii
asistentilor personali in semestrul II ,201l.
Doamna presedinta de sedinta intreaba daca mai sunt si alte probleme de inclus in
ordinea de zi .
19. Se inscrie d-l Nastase Neculai care intreaba si doreste raspuns : Daca sunt
inscrisi in alt partid consilierii locali mai au drept de vot ?
Doamna secretara ii raspunde , Statutului alesilor locali, art. 9, alin.(3) nu le este
interzis acestora sa candideze in alegeri, alte prevederi sunt acelea ca Consiliul local nu
poate fi dizolvat in ultimul an de mandat ( Legea 67/ 2004).
Doamna presedinta de sedinta intreaba daca mai sunt si alte probleme de inclus in
ordinea de zi . \u mai sunt.
Se supune la vot ordinea de zi completata si se aproba in unanimitate de voturi de
catre consilierii prezenti .
In continuare doamna presedinta de sedinta da cuvantul domnului Bancu

masuri pentru imbunatalired activitatii
orevenlive si cle interventie desfasurate de S,V,S.lJ lon Creanga.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute
pe marginea raportului de activitate.
Se da cuvantul d-lui Petrosanu Ioan - actiunea de plantare cu puieti pe drmului
Averestilor este foafte buna, cata disciplina era in anul 1990,iar acum s-a prostit lumea,
cumse vor ingriji acesti puieti . Gdrla din fata mea, ar trebui sA nu sedea voie sd se
taie copacii ,nu este terenu cetiteanului pe care l-am gasittaind un copac. Copacii de
aDarare impotriva incendiilor

si Pldnul

de
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in

clase.

Ia cuvantul domnul Constantin Vasile,

care este silvicultor de specialitate si

ori in jurul puietilor , ori fdgii ,dupa carenusemai

spune ca in primii 2 ani se praseste
face nici o actiune.
Se da cuvantul d-lui Nastase Neculai, apreciez activitatea desfasurata de d-l
Bancu Jan, mai trebuie facuta o igienizare in comuna deoarece cetatenii comunei noastre
mai transpofta pe camp la intamplare gunoie menajere, cum ar la Bazin , in padure si la
lutarie.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute
pe marginea proiectului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile
Se supune la vot raportul de activitate al S.V.S.U si de evaluare a capacitatii de
aparare impotriva incendiilor si Planul de masuri pentru imbunatatirea activitatii preventive
si de interventie desfasurate de S.V.S.U Ion Creanga si se aproba in unanimitate de voturi
de conslierii prezenti . Domnul Bancu Jan ise spune ca este liber si poate parasi sala
de consiliul.

In continuare doamna presedinta de sedinta da cuvantul domnului primar
pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi : Proiect de hotlrire privind
rectificare de buset local ne anul 2012 . Prin H.G nr.25512012 s-au suplimentat sumele
la bugetul local cu 240 mii lei , d.c 120 ptr. Trim tl si 120 in tim. III, apoi prin Conventia
nr.2574 din 18.04.2012 sa primit suma de 340 miilei pentru obiectivul de investitie "
Modernizarea D.C 79 din DJ 207 C", iar prin corespondenta nr.47941 26.04.2012 tot de
la C.J.Neamt, suma de 75 mii lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile
comunale. Va propun asadar rectiflcarea bugetului comunei Ion Creanga cu sumele
constituite ca venituri asa cum au fost prezentate, iar ca cheltuieli , astfel :
- Alegeri locale + 70.000 lei I
- investitii : - Construire piata agroalimentara in sat Izvoru + 35.000 lei ,
-Modernizarea retea de drumuri stardale in comuna Ion Creanga

jud.

Neamt,

+135.000 lei
- investitii : "Modernizarea D.C 79 din DJ 207 C" + 340.000 lei
- investitii :" Modernizarea retea de drumuri stardale in comuna Ion Creanga jud. Neamt,
+ 75.000 lei
Si va mai propun rectificarea de la un capitol la altul a urmatoarelor sume :
- de la obiectivul de investitie: Lucrari de igienizare primarie suma de, - 14.000 lei
pentru : obiectivul : Refacere scari intrae sediu primaria comunei lon Creanga cu suma
de, + 9.000 lei ; si cu suma de * 5.000 lei pentru obiectivul de investitie : Construire
punte pietonala " La Ciurea " sat Izvoru , comuna lon Creanga.
- de la obiectivul Reparatii camin cultural +alee sat Izvoru cu sumade-25.000 lei
pentru obiectivul - Construire piata agroalimentara in sat Izvoru + 25.000 lei .
In continuare se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului
local pentru a prezinta avizele , care sunt favorabile proiectului de hotarare .
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Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .
Se da cuvantul domnului Rotaru Gheorghe, podul de la Ciurea Ion la vale nu este
facut cum trebuie , apa baltegte si nu se scurge , este un inconvenient deoarece nu ne
putem folosi pe timp polios de aceasta punte, ne intra apa in pantofi .
Domnul primar interuine si spune ca lucrarea nu este gata mai este de lucru la
punte.

Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii .
Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprotrarea
decontarii abonamentelor cadrelor didactice pe luna martie 2012 . in suma de 3.261
lei, Se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru i
prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului de hotarare .
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii .
Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.

comuna Ion Creanea. de catre S.C. Lastro Construct General SRL , domnul primar
propune spre rectificare art.2 transportul numai a 25 masini balastru.

Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii .
Se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru a
prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare rectificat care se aproba in unanimitate de
voturi de conslierii prezenti.

SRL. domnul primar propune spre rectificare aft.2 transportul numai a 25 masini balastru
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii .
Se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru a
prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului dehotarare.
Se supune Ia vot proiectul de hotarare rectificat care se aproba in unanimitate de
voturi de conslierii prezenti.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea
ublice pentru anul 2012. Programul anual al achiziliilor
publice se elaboreaza intr-o prima forma pana la sfArgitul ultimului trimestru al anului gi
cuprinde totalitatea contractelor/acord

u

ri lorcad ru pe care autoritatea contractanta intentrioneazd
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in decursul anului urm[tor.Dupa cum stiti in bugetul anului 2012 s-au
aprobat investitiile si serviciile anului 2012, tinanad contde:
a) necesititile obiective de produse, de lucrlri qi de servicii;
b) gradul de prioritate a necesitalilor prev[zute Ia lit. a);
c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeazd sa fie alocate prin bugetul anual.
Dupi aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanti are obligalia de a-si definitiva
programul anual al achiziliilor publice in func(ie de fondurile aprobate 9i de posibilitnlile de
atragere a altor fonduri."Fal6 de cele de mai sus, precizez c[ Programul anual de achizilii pe
an]ll 2012 a fost aprobat conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii .
Se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local pentru a
prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: Proiect de hotarae privind aprobarea
investitiei ..Construire piata agro-alimentara ,.in satul Izvoru. comuna Ion Creanga,
iud. Neamt .
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului
sa le atribuie/incheie

de hotarare

.

Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la nunctul 7 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
investitiei < Construirii unei punti pietonale in pct.,, La Ciurea., > in satul Izvoru.
comuna Ion Creanga, iud. Neamt,,
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului -Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului
de hotarare

.

Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea investitiei.. Refacere scari intrare in primarie.,, comuna Ion Creanga.
iud. Neamt.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .
Se da cuvantul domnului Petrosanu Ioan care spune pentru protejarea scarilor ar fi
bine de construit o cupola.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului . Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
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de hotarare .
Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea investitiei ,. Reabilitare punte nietonale in pct... La Biserica.. in satul
Izvoru. comuna Ion Creanqa, iud. Neamt.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele , care sunt favorabile proiectului
de hotarare .
Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.

Se trece la punctul 10 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii " Modernizare
retea de drumuri stradale , in lungime de 7.080 km ".
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului
de hotarare

.

Se supune Ia vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la ounctul 1l din ordinea de zi: Analiza stadiului de inscriere a
datelor in resistrul agricol .
Raport prezentat de doamna secretara . Se intreaba de catre doamna presedinta de
sedinta daca doreste cineva sa discute pe marginea raportului.
Domnul Nastase Neculai spune ca nu este treaba Consiliului local , nu ne
intereseaza pe noi aceste aspecte.
Se da cuvantul d-nei secretare care precizeaza ca in conformitate cu prevederile
art.7, alin.(4) din Ordinul comun nr. 95/1531199813241 121.04.2010, semestrial in sedinta
de consiliu local se face analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul si , prin hotarare
se stabilesc masuri pentru eficientizarea acestei activitati .
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute
pe marginea raportului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile.
Se supune la vot raportul care se aproba in unanimitate de voturi de conslierii
prezenti.

Se trece la punctul 12 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind anrobarea
masurilor pentru efeicientizarea activitatii de inscriere a datelor in reqistrul agricol pe
suport de hartie si in format electronic . completarea , tinerea la zi si centralizarea
datelor din registrul aericol .
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Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului
de hotarare .
Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea contractelor de arenda pentru urmatorii 5 ani pentru terenul proprietate
a Consiliului local al comunei Ion Creanga.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului.
Domnul Nastase Neculai spune ca Baciu Jenica a arat si drumul in livada, nu
mai are lumea pe unde sa vina sau sa se duca in padure , de delimitat din nou drumul .
Se trece la ounctul 14 din ordinea de zi: Raport asupra situatiei bunurilor

apartinand domeniului public si privat al comunei Ion Creanga si aprobarea listei cu
obiectele propuse la casare,
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea raportuui .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului Iocal pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile
Se supune la vot raportul care se aproba in unanimitate de voturi de conslierii
prezenti.

Se trece la punctul 15 din ordinea de zi ce s- a prezentat de domnul Bancu Jan
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: Proiect de hotirire privind
aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2.515 mp. nr. topo 30/517. proprietatea
domnului Podaru Vivi domiciliat in comuna Ion Creansa.iudetul Neamt.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea proiectului .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele, care sunt favorabile proiectului
de hotarare

.

Se supune la
conslierii prezenti.

vot

proiectul de hotarare care se aproba

in unanimitate de voturi de

personali in semestrul II .2011.
Se intreaba de catre doamna presedinta de sedinta daca doreste cineva sa discute pe
marginea raportuui .Nu sunt discutii . Se da cuvantul presedintilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului local pentru a prezinta avizele , care sunt favorabile
Se supune la vot raportul care se aproba in unanimitate de voturi de conslierii
prezenti.

la

punctul 17 din ordinea de zi : Intrebari si interoelari
Domnul primar prezinta :
l. Se prezinta referatul domnului Morarescu Constantin , gestionar de materiale ,
obiecte de inventar si mijloace fixe, solicita sa fie scazutdin gestiune cu 2
containere care s-au furat din depozitul menajer , lzvor, politia a facut cercetari
Se trece
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dar nu s-a gasit nimic, si cu 2 banci din lemn care au disparut la sarbatoarea
comunei . Se supune la vot scaderea din gestiune cu 2 containere si 2 banci , se
aproba in unanimitate de voturi de conslierii prezenti.
Ya supun spre aprobare plata sumei de 38 ,30 lei reprezentand cheltuieli cu
alimente efectuate in perioada 20.01- 02.02.2012 , perioada zapezllor, familiei
Alexa din satul Stejaru in numar de 8 persoane de la magazinul din sat S.C
Ciprian Toc SRL, conform bonului fiscal nr.492. Se supune la vot plata pentru
situatii de urgenta in suma de 38,20 lei , se aproba in unanimitate de voturi de
conslierii prezenti.
4. Referatul d-lui Morarescu Constantin , prin care solicita decontarea sumei de
615 lei reprezentand cheltuieli efectuate cu inmormantarea cadavrului necunoscut,
este o situatie de urgenta pe care v-o supun spre aprobare,se depun acte
doveditoare F.F nr.l/20.04.2012 si Citanta nr.7 din 20.04.2012 . Se supune la vot
plata pentru situatii deurgentain sumade6l5lei ,se aproba in unanimitate de
voturi de conslierii prezenti.
5. Se prezinta cererea domnului Dinu Mihai din satul Recea prin care solicita
un ajutor banesc pentru refacerea casei , motivatacd pe data de 03.04.2012 i-a luat
foc casa si i-au ars toate lucrurile. Se supune la vot acordarea sumei de
5 milioane lei vechi , pentru situatii de urgenta , se aproba in unanimitate de
voturi de conslierii prezenti.
6. Se da citire cererii domnului Birtoc Gica . domiciliat in sat lon Creanga, prin
care solicita aporobarea sumei de 150 lei cheltuieli pentru cumpararea unei retete,
fiind bolnav TBC si venituri mici.
Motivat de faptul ca s-a aprobat in sedinta din 12.03.2012 pentru cumpararea
retetei sumade 150 lei , va propun acordarea acestei sume cu conditia ca asistentul
social d-na Suditu Lucica sa mearga la farmacie sa-i cumpere reteta cu banii
dati de consiliul local .Se supune la vot acordarea sumei de 150 lei pentru
cumpararea de medicamente, de catre asistentul social , se aproba in
unanimitate de voturi de conslierii prezenti.
7. Se da citire cererii domnului Huci Gh. Gheorghe, domiciliat in satul Ion
Creanga, prin care solicita scutirea de la plata majorarilor de intarziere pentru
terenul care nu a fost trecut la rolul fiscal , majorari in suma de 544 lei , conform
referatului prezentat de referent impozite si taxe locale ladatade 20.04.2012.
Se supune la vot scutirea dela plata majorarilorde intarziere in suma de544 lei,
se aproba in unanimitate de voturi de conslierii prezenti.
8. Se prezinta cererea domnului Istiuc Constantin, domiciliat in satul lon Creanga
prin care solicita acordarea drepturilor ce i se cuvin conform Cerlificatului de
incadrare in grad de handicap ( grav cu asistent personal < Din ancheta sociala
reiese ca locuieste impreuna cu tatal acestuia,tatal anga.ial de o luna.
Domnul primar propune acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap precum si
a scutirii de Ia plata impozitelor si ataxelor Iocalein conformitate cu prevederile
Legii nr. 4481 2006. Se supune la vot acordarea indemnizatiei persoanei cu
handicap precum si a scutirii de la plata impozitelor si a taxelor locale si se
aproba in unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
9. Se prezinta cererea d-lui Aiecoboaie Z. Cristian , domiciliat in satul Stejaru , prin
care solicita scaderea d e la plata TMT pentru masina Dacia NT -05-VWA pentru
2.
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anii 2011, 2012 , deoarece masina este a tatalui , decedat, iar autoturismul nu este
folosit, are o vechime de>40ani . Se supune la votsi seaproba scutirea de
la plata TMT pentru dacia NT-05-VWA pentru anii 2012 si 2012.
11. Se prezinta cererea d-nei Apetrei Lucia , domiciliata in satul Ion Creanga, prin
care solicita sa fie scutitade la plata impozitelor si a taxelor locale pentru anul
2012, deoarece este bolnavasi are o pensie mica.Se supune Ia votsi se aproba
in unanimitate de voturi scutirea de Ia plata impozitelor si taxelor locale in
10.

anul 2012.

prezinta cererea d-nei Damian Elena , domiciliata in satul Ion Creanga, prin
care solicita sa fie scutita de la plata impozitelor si a taxelor locale pentru anul
2012.Se supune [a votsi se aproba in unanimitate de voturi scutirea dela
plata impoziteloor si taxelor locale in anul20l2,
13. Se prezinta cererea d-nei Bunatate Ana, domiciliata in satul Ion Creanga, in
varsta de 8l deani ,prin care solicita sa fie scutitade la plata impozitelor si a
taxelor locale pentru anul 2012.Se supune la votsi se aproba in unanimitate de
voturi scutirea de la plata impoziteloor si taxelor locale in anul 2012.
14. Se prezinta cererea d-lui Istiuc Ioan , domiciliat in satul lon Creanga, prin care
solicita sa fie scutitde la plata impozitelor si a taxelor locale pentru anul 20l2.Se
supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi scutirea de Ia plata
impoziteloor si taxelor locale in anul 2012.
15. Se prezinta cererea d-lui Toma Toader, domiciliat in satul Averesti , in varsta
de81 ani , prin care solicita sa fie scutitdela plata taxei de gunoi menajer
pentru anul 2012.Se supune la votsi se aproba in unanimitate de voturi
scutirea de la plata taxei de gunoi menajer in anul 2012.
16. Se prezinta cererea d-lui Petrosanu I. Gheorghe , domiciliat in satul Averesti,
bolnav gradul I , prin care solicita sa fie scutit de la plata impozitelor si a taxelor
focale pentru anu\2012.Se supune la votsi se aproba in unanimitate de yoturi
scutirea de la plata impozitelor si a taxelor locale in anul 2012,
17. Se prezinta cererea d-nei Aiacoboaiei Mandita , domiciliata in satul lzvoru, in
varsta de 81 de ani ,vaduva, prin care solicita sa fie scutita de Ia plata impozitelor
si a taxelor locale pentru anu12012.Se supune la vot si se aproba in
unanimitate de voturi scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale in
anul2012.
18. Se prezinta cererea d-lui Cambos Neculai , domiciliat in satul Ion Creanga,
prin care solicita sa fie scutitdela plata taxei de gunoi menajer pentru anul 2012
.Se supune la vot si nu se aproba in unanimitate de voturi, scutirea de la
plata taxei de gunoi menajer in anul 2012, deoarece are caruta si poate
aduee gunoiul mai aproape de remorca care transporta gunoiul menajer la
12, Se

containere.
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anul2012.Se supune Ia vot si se aproba in unanimitate de voturi
scutirea de la plata taxei de gunoi menajer in anul 2012,
15. Se prezinta cererea dJui Petrosanu I. Gheorghe , domiciliat in satul Averesti ,
bolnav gradul I, prin care solicita sa fie scutit de la plata impozitelor si a taxelor
locale pentru anu12012.Se supune la votsi se aproba in unanimitate de voturi
scutirea de la plata impozitelor si a taxelor locale in anul2012.
16. Se prezinta cererea d-nei Aiacoboaiei Mandita, domiciliata in satul Izvoru, in
varsta de 8l deani ,vaduva, prin care solicita sa fie scutitade la plata impozitelor
si a taxelor locale pentru anul21l2.Se supune la vot si se aproba in
unanimitate de voturi scutirea de Ia plata impozitelor si taxelor locale in
anul2012.
17. Seprezinta cererea d-nei Danila Elena, domiciliata in satul Recea, in varsta de
78 de ani ,vaduva, prin care solicita sa fie scutita de la plata impozitelor si a
taxelor locale datorate pana in prezenta la bugetul local .Se supune la vot si
se aproba in unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitelor si
taxelor locale restante la bugetul local , si sa plateasca impozitele si taxele
Iocale aferente pentru anul 2012.
18, Se da citire cererilor salariatilor primariei prin care solicita sa fie scutiti de Ia
plata impozitelor si ataxelor datorate la bugetului local al comunei Ion Creanga,
motivat de salariile mici. Se aproba scutirea de la plata impozitelor si a
taxelor datorate la bugetul local a salariatilor primariei comunei Ion Creanga
, dupa cum urmeaza : Bancu Jan , Baciu Maria, Ciurea M. Ioan, Croitoru
Maria, Ciurea I. Ioan, Geaman Cristian- Lucian, Hogea Victor, Morarescu
Constantin , Mihalache Victor , Nita Mihaela , Podaru Maria , Petrache Gabriel
, Prichici Petrica , Raileanu Mariana , Suditu Lucica , Stoica Vasile , Trifan
Ecaterina, Tabacariu Gheorghe, Uncrop Alina.
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