JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 19.11.2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Piteşti, prin Dispoziţia
înregistrată sub nr.1690 din 16.11.2015.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Iosiv Cerbureanu
– secretarul municipiului Piteşti.
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii compartimentelor
independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii şi
reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass-media locală.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezenţa consilierilor, constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 21
- consilieri absenţi
- 2 (doamna consilier Ana Badea şi domnul consilier
Nicolae-Valeriu Zărnescu).
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Gentea Cristian.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot motivarea absenţei de la şedinţa
extraordinară din 01.10.2015 a doamnei consilier Fulga Sanda Cristina şi absenţa
domnului consilier Gentea Cristian de la şedinţa ordinară din data de 29.10.2015, care
se aprobă în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este
aprobat în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de
zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul Cornel-Constantin Ionică privind
acordarea unor facilităţi fiscale”.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: În luna octombrie SC Termo Calor
Confort SA a fost executată de către Primăria Municipiului Piteşti. La momentul
respectiv ni s-a comunicat că societatea nu beneficiază de nici o eşalonare.
Domnul preşedinte de şedinţă Cristian Gentea precizează că domnul director
adjunct al Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Piteşti, Anton Mihai, trebuia să
prezinte anumite explicaţii consiliului local.
Domnul consilier Neacşu Mariean: Doresc să ni se comunice dacă taxele şi
impozitele pentru persoanele fizice rămân la acelaşi nivel ca şi până acum.
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Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică menţionează că taxele şi
impozitele nu vor fi majorate.
Domnul consilier Dinescu Gheorghe: Poate domnul director Mihai Anton ar
putea să ne spună în baza cărei legi a executat SC Termo Calor Confort SA şi de ce nu
am fost şi noi înştiinţaţi.
Domnul director adjunct Mihai Anton: Ordonanţa de Urgenţă nr.44/2015 a dat
posibilitatea şi autorităţilor locale să acorde, în măsura în care pot, o anulare de la plata
mai multor întârzieri. Până la data intrării în vigoare a acestei Ordonanţe exista un alt act
normativ, Ordonanţa de Urgenţă nr.28/2011 care permitea decât organelor fiscale din
cadrul ANAF să anuleze sau să amâne la plată obligaţiile bugetare care se fac buget la
stat.
Domnul preşedinte de şedinţă Cristian Gentea: Domnul viceprimar Constantin
Cornel Ionică a fost înştiinţat că SC Termo Calor Confort SA urma să fie executată?
Domnul director adjunct Mihai Anton precizează că toată lumea a fost
înştiinţată.
Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Dacă somaţia a fost dată în luna
ianuarie de ce poprirea a fost facută în luna septembrie exact înainte de a porni căldura?
De ce nu s-a mai trimis încă o somaţie?
Domnul consilier Perianu Radu-Valeriu: Nu cred că trebuie să ne supăram pe
domnul director Anton Mihai că şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu. Vă reamintesc că,
noi am hotărât ca şi persoanele fizice care se află în această situaţie să fie executate
deoarece SC Termo Calor Confort SA trebuie să-şi recupereze banii.
Domnul consilier Dinescu Gheorghe: Dacă tot nu a fost executată în ianuarie,
când societatea avea încasări mai mari deoarece se furniza agent termic, se mai putea
aştepta câteva zile până când conducerea ar fi găsit o soluţie de rezolvare. Dar pentru
acest lucru trebuia să fie informat în timp util şi domnul viceprimar Constantin Cornel
Ionică.
Domnul viceprimar Cosntantin Cornel Ionică: Trebuie să avem în vedere
situaţia SC Termo Calor Confort SA şi soluţiile pe care le vom găsi deoarece Distrigazul
nu mai livrează fără a se face plata înainte.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 426/19.11.2015.
Domnul viceprimar Constantin Cornel Ionică menţionează că vor fi acordaţi
bani unităţilor şcolare pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie împotriva
incendiilor. Domnia sa precizează că şi în cadrul primărie trebuie să se angajeze
personal specializat pentru prevenirea incendiilor.
Domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cristian Gentea
SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu
Red.Gabriela Mădălina Oprea
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