
.TUDETUL ARGE$
coNsILruL LOCAL AL COMI NET MERTSAI.IT,

PROCES - VERBAL
i.ncheia1- azj- 08. 01 -2OL6

Are 1oc qedinla extraordinari a Consiliului Local Meriqani.
Sunt-prezenli un numir de 11 consilieri din 13, lips5 fiind

d-nii consilieri: Olteanu C-tin R}zvan, Cilin Dumj-tru-Adrian'
pregedinte de gedin!5 este d-nu1 consilier local DESROBITU

VALERIU.
Este prezent la aceastS Eedinla d-I primar al-', comunei

MeriEani, Ionescu Marius-Luigi
Se di citire ordinii de zj.z '
1. proiect de hotarflre iniliat de Primarul Comunei MeriEani

privind acoperirea definitivd din excedentul Bugetului Local:r al
Comunei Merigani pe anul 2Ol5 a def icitul-ui Se@liunii d'e

Dezvol-tare pentru anul 2AI5
2. proiect de hotarAre ini!iat d9 Primarul Comunei Meri$ani

privj-nd aprobarea completflrii Anexei Ia HCL nr.42 din
10.1L.20!5, privind stabilirea taxelor 9i impozitelor locaIe
pentru anul f iscal 201,6.

3 . Alte problerne
preqedintel{ de sedinld supuqe la vot ordinea de zL 9i se

aprobd cu unanimit.ate de voturi
Setrece1ad'ezbatereapuncte1ordepeordineadezi:
l.proiect de hotarire irliliat de Primarul Comunei Merigani

privind acoperirea definitivi din excedentul Bugetului Local aI
Comunei Merigani Pe anul ?OLS a deficitului Secliunii de
Dezvoltare pentru anul 2015.

Se de citire raportului compartimentului de specialitate,
expunerii de motive a ini!iatorului gi avizului favorabil
acordat de comisia de specialitate din cadrul Consiliul-ui Local
Merigani.

se supune la vot acest proiect de hotdrare qi se aprobi cu
11 voturi "pentru".

2.proiect de hotarire iniliat de Primarul Comunei MeriSani
privind, aprobarea completirii Anexei HCo.. m'42 d1'
10.11.2015, privind stabilirea taxelor gi impozitelor loca1e
pentru anul fiscaL 2016. 

I

Se de citire raportului compartimentrhl-ui de specialitate,
expunerii de motive a ini!iatorului Ei avizului favorabil
acordat de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local-
MeriEani

Se supune Ia vot acest proiect 'de hotdrrdre qi se
11 voturi "pentru".

Drept pentru 'care s-a intocmit prezentul proceq

aprobi cu

verbal-.
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DESROB.ITU VAIERIU


