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Proces – verbal 

 Încheiat azi joi 22 decembrie 2022 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Coroisânmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 16 decembrie 2022 cu Dispoziţia primarului 

nr.243/2022. 

Absenteazӑ doamna consilier Szekely Ana Maria și domnul primar Comerzan 

Nicolae ambii din motive medicale. Delegatul sătesc Deneş Florin participӑ la ședințӑ. 

Deasemenea este invitatӑ ȋn ședințӑ doamna inspector la compartimentul contabilitate și 

resurse umane, Dan Andrea Cristina. 

Domnul viceprimar mulțumește domnilor consilieri cӑ au dat curs convocӑrii iar 

doamna președintӑ Lupșa Rodica dӑ citire Ordinii de Zi : 

1. Proiect de Hotărâre privind validarea rectificӑrii de buget efectuatӑ prin 

Dispoziția primarului nr.242/2022. 

2. Proiect de Hotăre privind aprobarea nivelurilor taxelor şi impozitelor pentru anul 

2023. 

3. Proiect de Hotӑrȃre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022. 

4. Proiect de hotӑrȃre privind aprobarea acordӑrii unei indemnizații pentru o 

persoanӑ cu handicap. 

Ordinea de Zi este adoptată cu unanimitate de voturi de cӑtre cei prezenți. 

Secretarul dӑ citire procesului-verbal al ședinței anterioare care este aprobat cu 

unanimitate de voturi dupӑ care precizeazӑ cӑ locația viitoarei capele din satul 

Coroisȃnmӑrtin va fi prorusӑ pentru intabulare ca și atelier, rӑmas de la fostul CAP, dupӑ 

care se va proceda la schimabarea destinației. 

Se trece la primul punct privind validarea rectificӑrii de buget efectuatӑ prin 

Dispoziția primarului nr.242/2022 la care doamna inspector, invitatӑ ȋn ședințӑ explicӑ 

faptul cӑ rectificarea a fost necesarӑ deoarece banii au fost alocați dupӑ ce a avut loc ședința 

ordinarӑ din luna noiembrie și nu se justifica convocarea de ȋndatӑ a consiliului local. 

Obiectul rectificӑrii l-a constituit acordarea burselor școlare și unele plӑti pentru  efectuarea 

cӑrora Trezoreria a solicitat urgențӑ.Nu sunt discuții HCL nr.41/2022 se adoptӑ cu 

unanimitate de voturi de cӑtre cei prezenți.  

Pentru punctul 2 privind aprobarea nivelurilor taxelor și impozitelor locale pentru 

anul 2023 domnul viceprimar dӑ citire proiectului de hotӑrȃre iar secretarul general explicӑ 

faptul cӑ se propune doar indexarea  cu indicele de inflație de 5,1% raportat la anul 

precedent. Deasemenea secretarul spune cӑ au fost eliminate taxa pentru pazӑ și taxa pentru 

eliberarea adeverințelor din Registrul Agricol pentru a ușura sarcina cetӑțenilor ȋnsӑ se 

preconizeazӑ o majorare a taxei de salubritate.      Domnul 

Gȃndilӑ Doru susținut și de cӑtre doamna Varga Rebeka apreciazӑ cӑ procentul de colectare 

a impozitelor și taxelor este scӑzut și trebuie identificate soluții pentru o mai bunӑ colectare 
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ȋntrucȃt existӑ categoria rӑu platnicilor care sfideazӑ efortul celor care din veniturile mici de 

care dispun ȋși fac datoria fațӑ de comunitate. Secretarul spune cӑ ȋn mare parte cetӑțenii 

sunt buni platnici iar pentru cei care sfideazӑ comunitatea se recurge la proceduri de 

executare silitӑ, domnul viceprimar dȃnd și un exemplu ȋn acest sens ȋnsӑ unii gӑsesc tot 

felul de subrefugii prin care ocolesc cadrul legal existent la ȋndemȃna primӑriilor. Doamna 

Lupșa Rodica solicitӑ ca programul de taxe și impozite care cuprinde poziții la care se 

impoziteazӑ suplimentar dȃnd și exemplul unui cetӑțean care figura ȋn poziție cu mai multe 

imobile pe care ȋn realitate nu le deține, sӑ fie perfectat, secretarul general confirmȃnd cӑ 

programul conține erori la unele poziții, unul din motive constituinu-l și implementarea prea 

rapidӑ a acestuia cumulatӑ cu lipsa de motivație a persoanelor care s-au pensionat, dar noua 

funcționarӑ care are aceste atribuții este determinatӑ sӑ elimine neajunsurile, ȋnsӑ are nevoie 

de o perioadӑ de grație iar dupӑ ce se va face ȋncasarea pentru primul trimestru se va 

prezenta și o listӑ cu datornicii . 

Domnii Lupșa Vasile Sorin și doamna Varga Rebeka sugereazӑ cӑ veniturile 

populației fiind reduse sӑ nu se aplice indicele de inflație la taxele din anul precedent, 

secretarul general considerӑ cӑ totuși majorarea gradualӑ este mai indicatӑ decȃt o nedoritӑ 

creștere pe mai mulți ani cumulați care ar fi greu suportabilӑ de cӑtre cetӑțeni, mai ales cӑ 

idexarea este prevӑzutӑ de Codul fiscal. Domnul Gȃndilӑ Doru remarcӑ faptul cӑ pentru 

anul 2024 inflația va fi mult mai mare iar creșterea veniturilor cetӑțenilor nu are ȋn același 

ritm cu impunerea obligațiilor. Nu mai sunt discuții se supune la vot HCL nr.42/2022 se 

adoptӑ cu unanimitate de voturi de cӑtre cei prezenți. 

Pentru punctul  privind rectificarea de buget tot doamna Dan Andrea Cristina, face 

precizӑrile necesare privind capitolele bugetare la care se face rectificarea și repartizarea 

sumelor, precizȃnd cӑ suma cea mai mare o reprezintӑ plata lucrӑrilor efectuate de firma 

Geiger la drumul de legӑturӑ dintre Odrihei și Suplac. Nu sunt discuții, se trece la procedura 

la vot HCL nr.43/2022 se adoptӑ cu unanimitate de voturi de cӑtre cei prezenți.  

Se trece la ultimul punct privind aprobarea acordӑrii unei indemnizatii pentru o 

persoanӑ cu handicap, la care nu sunt discuții, HCL nr.44/2022 se adoptӑ cu unanimitate de 

voturi. 

Dupӑ parcurgerea Ordinii de Zi, domnii consilieri ȋn cadru convivial ȋși adreseazӑ 

urӑri de bine pentru Noul An, secretarul general mulțumește pentru buna colaborare și 

conform obiceiului sugereazӑ ca eventualele greșeli care s-au petrecut de-a lungul anului 

sӑ fie iertate  ȋntrucȃt ȋn activitatea administrativӑ e dificil sӑ nu aparӑ unele animozitӑți 

care ȋnsӑ sunt minore ȋn comparatție cu gdramele prin care au trecut unii cetӑțeni.    

Nemaifiind alte discuții ședința se ȋncheie. 

Președinte de ședințӑ,                                                   Contrasemneazӑ, 

Lupșa Rodica                                             Secretar general : Pop Mircea 
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