PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.01.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Sunt prezenţi in şedinţa domnii consilieri: VIOREANU PAUL, VASILE
DANIELA, CRETU CONSTANTIN, RABAN LEONARD, PRUNA AUREL,
GHEORGHE FLORIN, DINU EUGENIA, PETRESCU VICTORIA, MOLDOVEANU
AURORA TAMARA, MIHAI MARIOARA si d-l. viceprimar MIHAI CONSTANTIN.
Din partea autoritatii publice participa d-l. secretar STEFAN ION si d-na contabil
NEGOITA VIORICA.
Nu sunt aduse completări sau modificări procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Convocarea s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier cu 5 zile anterior datei
şedinţei, a invitaţiei la şedinţa care cuprinde data, ora si locul desfasurarii acesteia precum
si ordinea de zi.
Preşedintele şedinţei d-na Petrescu Victoria costata ca şedinţa este legal constituita,
in conformitate cu cerinţele prevăzute de lege in ceea ce priveşte organizarea si
desfăşurarea şedinţei Consiliului Local si a declarat şedinţa deschisa.
Supune spre aprobare următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea de la categoria drumuri Comunale la
categoria Drumuri Judeţene a sectoarelor de drum ce leagă satele Scutelnici –
Arcanu DC 162 si Scutelnici – Bragareasa DC 30
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe privind depozitarea gunoaielor la
nivelul comunei pentru anul 2009 ;
Iniţiator – viceprimarul Comunei Scutelnici, dl. Mihai Constantin;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
3. Probleme curente.
a. proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani din fondul de
rulment pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar rezultat la
finele anului 2008;
b. proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe si
obiecte de inventar;
c. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1B din Hotărârea
Consiliului Local Scutelnici nr.35/26.12.2008 privind taxele si
impozitele locale aferente anului 2009.
Preşedintele şedinţei supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea de la
categoria drumuri Comunale la categoria Drumuri Judeţene a sectoarelor de drum ce leagă
satele Scutelnici – Arcanu DC 162 si Scutelnici – Bragareasa DC 30.

D-l. Vioreanu Paul supune atenţiei Consiliului Local si drumul comunal ScutelniciLipanescu, pentru schimbarea categoriei de drum.
Având in vedere faptul ca la schimbarea categoriei de drum se tine cont de mai
mulţi factori cum ar fi importanta drumului si localităţile ce le leagă, nu este posibil acest
lucru.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctual 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea unei
taxe privind depozitarea gunoaielor la nivelul comunei pentru anul 2009.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
D-l. consilier Cretu Constantin nu este de acord pentru faptul ca o parte din cetăţeni
isi transporta gunoiul direct in câmp pentru fertilizarea suprafeţelor ce la deţin sin nu isi
mai are rostul aceasta taxa către primărie.
D-l. consilier Pruna Aurel arata ca si la comunele vecine, spre exemplu: Glodeanu
Silistea este perceputa aceasta taxa, dar Primaria prestează servicii de transport pentru
gunoaiele de la cetăţeni.
D-na consilier Dinu Eugenia ridica problema legii protecţiei mediului care pana in
iulie 2009 prevede obligaţia ca platformele de gunoi de la nivelul localităţilor sa fie
transportate sau acoperite cu pamant, Primaria fiind obligata sa găsească alte soluţii cu
aceste gunoaie si resturi menajere spre exemplu: depozitarea acestora in miniplatforme in
fiecare gospodărie sau in capătul suprafeţei de teren din câmp, amenajarea la nivelul satelor
a unor puncte de colectare a deşeurilor selectate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este respins cu votul a 7 consilieri din totalul de
11 consilieri prezenţi.
Se trece la punctual 3 de pe ordinea de zi:
a) proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani din fondul de rulment
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008;
D-na contabil Negoita Viorica prezintă plenului referatul privind necesitatea
aprobării sumei de 384.661,38 lei sume din care au fost achitate cheltuieli curente si de
capital in cursul anului 2008 pe baza Hotărârii Consiliului Local Scutelnici nr.
1/14.01.2008.
Nefiind alte obiecţii din partea consilierilor, proiectul de hotărâre este supus la vot
si aprobat in unanimitate.
b) proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe si obiecte
de inventar;
D-na contabil Negoita Viorica prezintă plenului referatul privind scoaterea din
evidenta a unor mijloace fixe si obiecte de inventar;
Supus la vot este proiectul de hotărâre este aprobat in unanimitate.
c) proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1B din Hotărârea Consiliului
Local Scutelnici nr.35/26.12.2008 privind taxele si impozitele locale aferente anului 2009.
D-l secretar Stefan Ion prezintă plenului referatul întocmit de d-na Gresoiu Elena,
referent impozite sit axe locale din cadrul Primăriei Comunei Scutelnici Judeţul Buzău, si
arata ca datorita unei erori de aplicare a procentului de 20% este necesara modificarea
anexei 1B la Hotărârea Consiliului Local Scutelnici nr.35/26.12.2008 privind taxele si
impozitele locale aferente anului 2009.
Supus la vot este proiectul de hotărâre este aprobat in unanimitate.

Secretarul comunei Scutelnici, d-l. Stefan Ion aduce la cunoştinţa consilierilor ca in
conformitate cu prevederile legale, aceştia trebuie sa prezinte plenului Consiliului Local
Raportul de Activitate pe anul 2008. S-a hotărât ca pe parcursul a doua şedinţe consecutive
consilierii sa prezinte Raportul de Activitate.
In şedinţa următoare vor prezenta raportul următorii consilieri:
Cretu Constantin;
Petrescu Victoria;
Mihai Constantin;
Dinu Eugenia;
Raban Leonard;
Moldoveanu Tamara
Preşedintele şedinţei d-na Petrescu Victoria întreabă daca mai sunt si alte probleme
de discutat, nemaifiind, declara închise lucrările şedinţei.
PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR,

PETRESCU VICTORIA

STEFAN ION

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment pentru acoperirea
definitivă a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008
Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
- Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Scutelnici, judeţul
Buzău, înregistrat la nr. 4136/31.12.2008;
- Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr.3647/12.12.2008 privind Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si
completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 384.661,38 lei din fondul de rulment pentru
acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008.
Art.2. Ordonatorul principal de credite – domnul primar al comunei Scutelnici, judeţul
Buzău, prin Biroul buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Scutelnici va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

Nr.___ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe si obiecte de inventar
Primarul comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- referatul d-nei Negoita Viorica, inspector cu atribuţii de contabil,
înregistrat la nr.4135/29.12.2008;
- prevederile art. 22 din O.G nr. 81/2003, privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice;
- prevederile art. 27 din Legea nr. 15/1994, privind amortizarea
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;
- prevederile H.G. nr. 2139/2004, privind aprobarea catalogului privind
clasificarea si durata normala de funcţionare a mijloacelor fixe;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe si a obiectelor
de inventar, pe gestiuni, conform tabelului anexa care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul de contabilitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul Comunei Scutelnici, judetul Buzau, va comunica
prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

Nr.___ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru,
_______ abţineri, _______ voturi împotrivă.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIU LOCAL

HOTARARE
privind modificare anexei nr.1B din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/26.12.2008
privind taxele si impozitele locale aferente anului 2009 in comuna Scutelnici,
judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
-

raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr. 163/21.01.2009;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Scutelnici;
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat si
completat de Legea nr. 343/2006;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
aprobate prin H.G. nr. 44/2004 aşa cum a fost modificata si completata de H.G. nr.
1840/2004 si H.G. nr. 84/2005;
- prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificări si
completări conform Legii nr. 108/2004.
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările
si completările ulterioare
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se modifica anexa nr. 1B din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/26.12.2008, privind
taxele si impozitele locale aferente anului 2009, in comuna Scutelnici, judeţul Buzău, conform
anexei 1 care face parte intergranta din prezenta Hotărâre.
Art.2. Serviciul contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.11. Secretarul comunei Scutelnici va comunica prezenta hotărâre persoanelor si
instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA
Nr.________ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

Anexa 1

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
– TERENURI CU CONSTRUCŢII art.258 alin.(2)
-lei/haZona în
cadrul
localităţii
0

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2009
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
I
II
III
IV

A
B
C
D

6.143
4.648
3.180
1.511

7.404
6.148
4.648
3.180

5.401
3.768
2.385
1.261

4.681
3.180
1.511
880

V

636
509
382
299

509
382
254
152

IMPOZITUL/TAXA
PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
– ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII –
Art. 258 alin. (4)
Nr.
crt.

ZONA

-lei/haNIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2009 – Zona A
B
C
D

CATEGORIA
DE FOLOSINŢĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

20
15
15
33
38
20
11
X
X

15
13
13
25
33
15
9
X
X

13
11
11
20
25
13
6
X
X

13
11
11
16
24
11
X
X
X

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE
AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
-lei/ha-

Nr.
crt.

Zona

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2009
Zona

Categoria
de
folosinţă
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

1
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr.crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A
26
43
24
24
48

B
20
34
18
18
38

C
18
32
16
16
36

D
19
36
17
17
41

X
48

X
38

X
36

X
41

X
14

X
10

X
8

X
7

X

X

X

20

5

3

2

1

29
X
X

22
X
X

20
X
X

22
X
X

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind solicitarea încadrării in categoria de folosinţa a Drumurilor Judetene a drumurilor
comunale Scutelnici-Arcanu DC 162 si Scutelnici-Bragareasa DC 30, situate pe raza
comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Scutelnici, judeţul Buzău, d-l. Chircu
Sandu;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Scutelnici;
- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării in categorii funcţionale a
drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulaţiei publice, cu
modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba solicitarea încadrării in categoria funcţionala de Drumuri Judeţene a
drumurilor comunale Scutelnici-Arcanu DC 162 in lungime de 5 km. si Scutelnici-Bragareasa
DC 30 in lungime de 2 km., situate pe raza comunei Scutelnici, judeţul Buzău.
Art.2. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

Nr.___ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

