ROMANIA
Judetul satu Mare
Consiliul Local Pi,colt

PROCESUL― VERBAL
al,edintei Cu caracter ordinar a Consiliului Local al comnunei Pi,colt

ⅣIembr五 Consiliului Local al comunei Pi,colt convocati prin dispozilia priIIlarului
comunei Pi,colt,s… au prezentat la,edinta cu caracter ordinar din data de 28.12.2016.
Numttrul de consilieri locali m funclie este 13.

La,edinia cu Caracter ordinar participtt prilllarul comunei Pi,colt―
dl.Varga Coslllin―
Vasile,dl.Secretar al comunei Pi,colt… Opri10iu valeriu… Lucian,i consilieri Kovacs Endre‐
viceprilnar,Nagy Emeric,Ⅳ loldovan Septilniu,illg.Batea llie,Kovacs Andrei,]Batea llie,Borbei
loan,Dobo,Iosit Kovari Vasile,PIadarasz losit VereS Arpad.
Sunt absenti COnsilieri:Pa,ca Viorel,Borhidi loan.
Pre,edinte de,edinttt eSte dommul consilier local Borbei loan。

Se dtt citire procesului verbal al,ediniei anterioare;se supune spre aprobare procesul
verbal al,edinlei anterioare;se aprobこ cu 10 voturi pentru.
Se dtt citire proiectului de ordine de zi.

Proiect de hotttrare privind stabilirea innpozitelor,i taxelor locale,precunl,i a taxelor
speciale,pe anu1 2017.
1。

2. Proiect de hotttrare privind atestarea apartenentei la lnventarului bunurilor care
apartin dOmeniului pr市 at al Comunei Pi,cOlt a unui illlobil.
3.E)iverse.

Se supune la vot proiectul de ordine de zi;se aprobtt cu 10 voturi pentru.
Pct。

1。

Se prezinttt proiectul de hotttrare stabilirea illlpozitelor,i taxe10r locale,precunl,i

a taxelor speciale,pe anu12017.

Se supune la vot proiectul de hotttrare; se aprobtt proiectul de hotttrare cu lo voturi
pentru.
Pct.2.Se prezinttt proiectul de hotttrare privind atestarea apartenenlei la lnventarului
bunurilor care aparlin dOmeniului privat al Comunei Pi,colt a unuiil■ obil.

Se supune la vot proiectul de hotttrare; se aprobtt proiectul de hotttrare cu lo voturi
pentru.

3.Diverse
DommulI(ovari ridictt trei probleme:
Pct。

…p五 Ounatul abuziv lhcut pe terenurile oamenilor de ctttre oi;
…necesitatea unei stal五 de autobuz pentru naveti,ti fn centrul satului Resighea;
…necesitatea'nllturttrii vegetaliei nedOrite de pe marginea drullllului judelean, care a
ajuns sI Puntt in pericol circulalie rutier五

..

Dommul prilllar Varga rttspunde astfel:
―sё vor face avertizttri ctttre proprietarii de anilnale;
¨se vot face demersIIri pentru instalarea unei stalii de autobuz anul v五 tor;
―se va fece adresl in scris cltre Consiliul udelean satu ⅣIare pentru a se lua mttsuri.
Dl.Vere,partiCiptt la sedint五 ・
Se

declarl gedin{a inchisi.

Preqedinte de qedinfl,
ing.Ioan Borbei
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