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Proces verbal

Consiliului Local Avrameni intrunit in vedinp ordinar8 in data de 17 mai 201 1, (in
ziua de marti), orele 13,00, urmare Dispozitiei nr. 268 din 10 mai 201 1 emis8 de Primarul
comunei Avrheni, judewl Boto~ani,dup8 verificarea prezentei, s-a constatat c i sunt un numi%
de 10 consilieri prezenti , trei fiind absenti, ~i lecturarea de c8tre secretar a procesului verbal
incheiat pentru ~edintaanterioark respectiv 28.04.201 1 'il adopt& cu unanimitate de voturi
i
ordine de zi:
pentru. Apoi se supune la vot de c8tre pre~edintelede ~ e d i n iurmitoarea
1. Proiectul de hotiirire privind aprobarea rectificruii bugetului pe anul201 1;
2. Proiectul de hotfirire privind instituirea unei taxe pentru divoqul pe cale
administrativa;
3. Proiectul de hoti%ire prin care se ia act de prezentarea raportului primarului privind
starea economico social8 pentru anul 20 10;
4. Proiectul de hotkk-e privind predarea in folosint8 gratuit8 c8tre Ministerul
Dezvoltruii Regionale ~i Turismului, pe perioada realizruii proiectelor a PC 1423 in
suprafat8 de 2615 mp ~i PC 1424 in suprafat8 de 698 mp terenuri aflate in domeniul
public a1 comunei Avrheni.
5. Proiectul de hotkiire privind intabularea PC 754 teren aflat in domeniul privat a1
comunei A v r h e n i .
La Sedint8 particip8 ~i dornnul Butnaru Gheorghip delegate s8tesc.
Se dil citire rapoartelor de specialitate qi proiectelor de hotkire.
Se d8 cuvhtul domnului primar care sustine proiectele. Totodata acesta susiine c8
proiectul de hotkiire privind stabilirea unei taxe de salubritate pentru cet8tenii ~i agentii
economici de pe raza administrativa a comunei A v r h e n i se va dezbate in ~edintaurm8toare
pentru c8 nu sunt gata studiile necesare in vederea stabilirii cuanturnului acestei taxe. Referitor
la Proiectul de hotkiire privind aprobarea rectificruii bugetului pe anul20l ldornnul primar face
cunoscut c8 s-a renuntat la repararea trotuarului din comuna A v r h e n i in favoarea petruirii a
dou8 stribi din satul Tudor Vladimirescu dar ~i a altora din satul Aurel Vlaicu.
Se d8 cuvhtul consilierilor.
Domnul Rotariu Valeriu e deacord cu ordinea de zi anuntatil qi spune c8 nu sunt surse de
ap8 in satul Panaitoaia dar ~i cil sunt probleme cu podul care duce la tarlaua Ti~cureni.
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Domnul Macovei Ioan e deacord cu ordinea de zi iar referitor la taxa de salubrizare
propune ca acolo unde sunt dou[ familii la aceea~iadres8 s8 se considere o singur8 gospodtirie
din punctul de vedere a1 plitii acestei taxe . Deasemenea propune ca m a ~ i n as8 mearga s2
colecteze de~eurilebilunar.
Domnul prima prezinti o situatie cu stadiul incastirii taxelor ~i impozitelor cuvenite
bugetului local pentru anul20 10.
Ia cuvhntul pre~edintelede qedinp dornnul Crew Ioan ~i spune c8 e de acord cu ordinea
de zi, ~i propune supunerea la vot a proiectelor .

Se trece la votarea proiectelor de hot&&i.

1. Proiectul de hot&&e privind aprobarea rectifictirii bugetului pe anul20 11 ;
Voturi pentru 9, voturi impotriv8 0, abtineri 1(Rotariu Valeriu) . Proiectul se adopt8 .
2. Proiectul de hot&&e privind instituirea unei taxe pentru divorpl pe cale
administrativ2;Voturi pentru 10, voturi impotriva 0, abtineri 0. Proiectul se adoptii in
unanimitate.
3. Proiectul de hot&&e prin care se ia act de prezentarea raportului primarului privind
starea economico social8 pentru anul 2010;Voturi pentru 10, voturi impotriva 0,
abtineri 0. Proiectul se adoptZi in unanimitate.
4. Proiectul de hot&&e privind predarea in folosint8 gratuit8 c8tre Ministerul
Dezvolttirii Regionale gi Turismului, pe perioada realiztirii proiectelor a PC 1423 in
suprafafa de 261 5 mp qi PC 1424 in suprafat8 de 698 mp terenuri aflate in domeniul
public a1 comunei A v r h e n i ; Voturi pentru 9, voturi impotriv8 0, abtineri l(Rotariu
Valeriu) . Proiectul se adopt8 .
5. Proiectul de hot&&e privind intabularea PC 754 teren aflat in domeniul privat a1
comunei A v r h e n i . Voturi pentru pentru 9, voturi impotriv8 0, abtineri l(Rotariu
Valeriu) . Proiectul se adopt8 .
Urm8toarea gedinp se prograrneaz8 in ziua de Luni pe data de 20 iunie 20 11 ,ora
09, la sediul primtiriei comunei A v r h e n i , a v h d urmatoarea ordine de zi:
Proiectul de hot&&e privind stabilirea unei taxe de salubritate pentru cei ce locuiesc pe
raza administrativa a comunei A v r h e n i ;
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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