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Proces-verbal

Încheiat astăzi 29 aprilie 2022, la ședința ordinara a Consiliului Local al comunei Dimăcheni
Primarul comunei Dimăcheni, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Dimăcheni - luna februarie 2022. Ședința este organizată cu respectarea condițiilor de igienă, asigurând
securitatea și sănătatea participanților, ținând seama de riscul de infectare COVID -19.
Domnul primar Moruz Marinel informează că prin Dispoziția nr. 77 din 20 aprilie 2022 a fost
convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Dimăcheni, astăzi 29 aprilie 2022, ora 12:00, la
sediul primăriei. Dispoziția cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora și locul desfășurării a fost
comunicată în termen cu adresa nr. 96 din 20 aprilie 2022, doamnelor și domnilor consilieri și afișată în
locurile speciale de afișaj.
Secretarul general al comunei Dimăcheni dna Ungureanu Irina - Claudia, efectuează prezența
consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv:
Nr.crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

APARTENENȚA POLITICĂ

1

COJOCARIU STEFAN

PSD

2

FLOREA ECATERINA

PNL

3

IGNAT MARIA

PSD

4

MATIANU ILIE

PRO ROMÂNIA

5

MUNTEANU SANDU

PRO ROMÂNIA

6

PARONIC DUMITRU DANIEL

USR PLUS

7

PETROVICI EMANUELA CATALINA

PRO ROMÂNIA

8

PINTEA MARIA

USR PLUS

9

STREDIE CONSTANTIN

USR PLUS

OBSERVAȚII

și îi invită să semneze prezența. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Dimăcheni din data de 29 aprilie 2022,
comisiile de specialitate ale consiliului local s-au întrunit in ședință de lucru pentru acordarea avizelor la
proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Doamna președinte de ședință supune la vot de ordinea de zi:
1
Aprobarea procesului verbal din ședință ordinară din data de 29.03.2022;
2
Aprobarea procesului verbal din ședință extraordinară din data de 11.04.2022;
3
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor
speciale, pe anul 2023
4
Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei
Dimăcheni, județul Botoșani, a unor sume, reprezentând amenzi contravenționale ale
debitorilor decedați
5
Prezentare contului de execuție venituri și cheltuieli a bugetului comunei Dimăcheni la
31.03.2022
6
Prezentare solicitare dl Ursu Gheorghe
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De acord toți cei 9 consilieri.
1.
Este supus spre aprobare procesul verbal din ședință ordinară din data de 29.03.2022 în
temeiul art 138 (15) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr 57/2019 și întreabă daca
sunt obiecții sau contestații la acesta, menționând că a fost pus la dispoziția consilierilor locali in timp util
pentru a-l studia. Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi „pentru ”.
2.
Este supus spre aprobare procesul verbal din ședință extraordinară din data de
11.04.2022 în temeiul art 138 (15) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr 57/2019 și
întreabă daca sunt obiecții sau contestații la acesta, menționând că a fost pus la dispoziția consilierilor
locali in timp util pentru a-l studia. Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi „pentru ”.
3.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor
speciale, pe anul 2023;
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 9 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 12
din 29 aprilie 2022 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor
speciale, pe anul 2023.
Punctul 4 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale ale
Primăriei comunei Dimăcheni, județul Botoșani, a unor sume, reprezentând amenzi contravenționale ale
debitorilor decedați..
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 13 din
29 aprilie 2022 Hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Dimăcheni,
județul Botoșani, a unor sume, reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.
Punctul 5 din ordinea de zi - Prezentare contului de execuție venituri și cheltuieli a bugetului
comunei Dimăcheni la 31.03.2022.
Doamna Coroi Cătălina prezintă contul de execuție venituri și cheltuieli a bugetului comunei
Dimăcheni la 31.03.2022. Acesta este supus la vot și aprobat cu 9 voturi „pentru”.
Punctul 6 din ordinea de zi: Prezentare solicitare dl Ursu Gheorghe.
Doamna Vatamanu Gabriela Mihaela – referent în aparatul de specialitate al primarului comunei
Dimăcheni, prezintă cererea domnului Ursu Gheorghe prin care solicită sprijin financiar în vederea
achiziționării unor medicamente. Domnii consilieri arată că mai indicat ar fi sprijinirea acestuia în
vederea întocmirii dosarului pentru a beneficia de ajutor social. Supusă la vot, solicitarea domnului Ursu
Gheorghe este votată cu 0 (zero) voturi ”pentru” și 9 ”împotrivă”
În cadrul ședinței se prezintă doamna Corduneanu Maria care solicită un sprijin pentru refacerea
locuinței fratelui său Lăcătușu Mihai, care a fost distrusă de incendiu în luna februarie a.c. Aceasta
menționează că fratele său are 70 de ani, nu are posibilitate să își refacă singur locuința. Supusă la vot
solicitarea doamnei este aprobată cu 9 voturi ”pentru” ( achiziționarea a 2 bax-uri de BCA – în limita a
2000 lei)
Doamna președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea deliberativă
și executivă au dat dovada capacitații efective de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul
colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii, mulțumește pentru
participare și pentru colaborarea la reușita ședinței și declară închise lucrările ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Dimăcheni din luna aprilie 2022.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Petrovici Emanuela Catalina

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Ungureanu Irina -Claudia

