ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 03.01.2013 cu ocazia şedinţei ,, de indată,, a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în
conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată prin Legea
nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 15.
Dl. secretar solicită desemnarea noului președinte de ședință pentru următoarele 90 de zile, d.șoara
Cozea Marinela propune ca președinte de ședință pe d.na Șaitiș Cristina.
Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate.
Dna. Consilier Șaitiș Cristina prezintă ordinea de zi a ședinței, prvitor la abrogarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 167/20012 respectiv de aprobare a nivelulrilor impozitelor și taxelor locale pe anul
2013.
Dl. secretar răspunde d.lui Vasas Ștefan, arătând că, caracterul ședinței,, de îndată,, este stabilit atât
de prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cât și de statutul și regulamentul aleșilor
locali aprobat de consiliu, aspecte subliniate și de d.na director economic.
Dl. Sucilă Valentin întreabă pe dl. Vasas Stefan dacă consideră ca ședința ar fi trebuit organizată
noaptea.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Șaitiș Cristina urează consilierilor ,, LA MULȚI ANI ” și mult succes în activitate.
D.na viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică, privind abrogarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2012.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică, privind aprobarea
nivelurilor taxelor și impozitelor locale pe anul 2013.
Dl. Bethlendi Andrei – șef seviciu I.T.L răspunde d.lui Farkaș Marius și d.lui Dongolo Csaba, arătând că
este vorba de aplicarea H.G nr. 1309/2012 publicată în data de 27.12.2012, care prevede indexarea cu 16% a
impozitului pe teren și clădirti menționând că au fost prevăzute unele modificări la unele taxe. De asemnea
răspunde d.lui consilier Sucilă Valentin cu privire la zonarea A, B a orașului, cât și cu privire la rata de
impozitare, menționând că la impozitul pe clădiri și teren acestea sunt fixe, iar taxele UAT, cuantumul lor este
la mijloc.
D.na consilier Șaitiș Cristina arată că procentul de majorare reflectă procentul inflației.
Dl. Primar urează consilierilor ,, LA MULȚI ANI ,, menționând că prezenta ședință era una previzibilă
în contextul publicării în Monitorul Oficial a H.G nr. 1309/2012. Menționează că indexarea impozitelor
reflectă rata inflației pe ultimii 3 ani. Din alt punct de vedere impozitele nu se măresc deși cf. Legii se putea
majora cu până la 20%. Menționează că în curând se va aproba bugetul pe anul 2013, consilierii putând avea
inițiative la începutul mandatului, sperând intr-o colaborare pentru binele orașului și pentru contiunarea
proiectelor începute.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,

Secretar,

prof. Șaitiș Cristina

Cozea Dan

