
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.05.2021 în şedinţa ordinară,  a Consiliului Local al oraşului
Făurei  la care au fost convocaţi  în scris cei 13 consilieri. Au fost prezenţi: dl.Badiu
Mihăiță,  dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.  Dogărescu  Adrian
Cătălin, dna Dudău Eugenia, dna Dumitru Mihaela, dl. Lupașcu Giorgian Nicușor,
dna Petrovici Gabriela Claudia, dl.Stancu Săndel, dna Stăncescu Virginia, dl. Tudor
Eugen,  dl.Voinea Ion.

La ședință lipsește nemotivat dl. Mocanu Grigore Gabriel.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27.04.
2021. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune atenției Consiliului local introducerea pe ordinea de zi a unui nou
proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indexării  impozitelor  și  taxelor  locale,
respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin (3) și (4) ale art. 493 din
Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  pentru  anul  2022  ținând  cont  de  rata
inflației.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se  supune  la  vot  introducerea  proiectului  de  hotărâre.  Se  aprobă  în
unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi modificată.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a
situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe anul
2021 efectuate prin Dispoziția primarului nr. 129/18.05.2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor
locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin (3) și (4) ale art.
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493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022 ținând cont de
rata inflației.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. Alte probleme.

Se supune la vot ordine de zi cu noul proiect de hotărâre introdus. Se aprobă
în unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a
situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe anul
2021 efectuate prin Dispoziția primarului nr. 129/18.05.2021.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor
locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin (3) și (4) ale art.
493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022 ținând cont de
rata inflației.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Badiu – întreabă de ce ne grăbim cu aceste majorări de taxe și impozite
deoarece abia s-a venit la servici! Nu se știe exact dacă inflația va fi de 2,6%, sunt
niște indici care rămân blocați! La sfârșitul anului 2021/2022 indexarea va fi de 2,6
%?

Dna Stăncescu – nu este la sfârșitul anului 2021, 2,6% este indicele de inflație
la sfârșitul anului 2020, avem obligația conform legii să-l aprobăm până la 30 aprilie
apoi nu va fi majorat ci indexat cu indicele de inflație de 2,6 % ( s-a înțeles greșit).

Dl.secretar general – conform legii pentru indexarea impozitelor pentru anul
2022 se folosește indicele de inflație pe anul 2020 iar indicele de inflație care va fi
pentru anul 2021 va fi folosit pentru indexare în anul 2023.

Dna Stăncescu – ca și o completare la sfârșitul anului trebuie aprobate taxele
și impozitele, fără acestea aprobate nu se poate face bugetul dar aici vorbim de ce
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este prevăzut clar în lege. Nu este loc de discuții și comentarii deoarece legea este
clară, așa cere codul fiscal  să indexăm. Indexarea și majorarea sunt două lucruri
diferite, să sperăm că vom rămâne la acest indice de inflație de 2,6 %.

Dl.Stancu – propune ca nivelul taxelor și  impozitelor să rămână la nivelul
actual, fără să se mai vorbească de indexare!.

Se supune la vot propunerea dl.Stancu Săndel.

 Se respinge cu 4 voturi ,,pentru,,dl. Stancu Săndel, dl.Badiu Mihăiță și dna
Dudău Eugenia, dna Dumitru Mihaela 8 voturi ,,contra,, dna Băbeanu Violeta, dna
Călugărițoiu Ionela, dl. Dogărescu Adrian Cătălin, dl. Lupașcu Giorgian Nicușor,
dna  Petrovici  Gabriela Claudia,   dna  Stăncescu  Virginia,  dl.  Tudor  Eugen,
dl.Voinea Ion.

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  în  forma  inițială.  Se  aprobă  cu  8
voturi ,,pentru,, dna Băbeanu Violeta, dna Călugărițoiu Ionela, dl. Dogărescu Adrian
Cătălin,  dl.  Lupașcu  Giorgian  Nicușor,  dna  Petrovici  Gabriela Claudia,   dna
Stăncescu Virginia, dl. Tudor Eugen,  dl.Voinea Ion și 4 voturi ,,contra,,,dl. Stancu
Săndel, dl.Badiu Mihăiță și dna Dudău Eugenia, dna Dumitru Mihaela.

Pct. 4. Alte probleme.

Nu  sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL,            
                
                BABEANU VIOLETA                                ICHIM CORNEL        

3


