PROCES VERBAL
Încheiat azi, 18.03.2019 în şedinţa de îndată a Consiliului Local Corabia, la
care participă 13 consilieri locali, absenți fiind Zăvăleanu Constantin, Popescu Mircea,
Datcu Marcel și Antonescu Nicoleta.
Şedinţa este publică, este convocată prin invitaţii scrise.
La şedinţă participă d-l primar Oane Iulică și d-na secretar Dospinoiu
Tănţica.
Preşedinte de şedinţă este d-na Stoica Georgeta, ales prin Hotărârea
Consiliului Local Corabia nr. 133/28.12.2018.
D-na Stoica Georgeta prezintă invitații:
- d-l Pușcoci Gheorghiță - șef Serviciul ITL;
- d-l Albu Daniel – administrator public
D-na Safta Mihaela face cerere verbală pentru a putea participa la ședință.
D-na Stoica Georgeta propunerea pentru ordinea de zi:
- proiect de hotărâre referitor la stabilire taxe și impozite locale pe anul
2019; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-na Stoica Georgeta supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 13 voturi
pentru.
D-na Stoica Georgeta prezintă proiect de hotărâre referitor la stabilire taxe și
impozite locale pe anul 2019; inițiator: primarul orașului Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l primar Oane Iulică – am inițiat acest proiect de hotărâre, deoarece,
revocând-o pe cealaltă nu mai aveam o hotărâre de consiliu valabilă. Modul cum a fost
formulată adresa de revocare de la Prefectura Olt nu ne-a dat nicio șansă să evităm
prevederile OUG 114/2018. Mă declar indignat de prevederile acestei ordonanțe, și din
acest motiv vă propun să revenim la nivelul taxelor și impozitelor aferente anului 2018,
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2018, pentru a putea ca oamenii să-și
achite taxele și impozitele la un nivel decent. Suntem aleși să apărăm drepturile
cetățenilor și să facem totul pentru bunăstarea lor. OUG.ul ocolește consiliul local și
primarul, dând sarcini direct compartimentului ITL să aplice aceste prevederi aberante. A
mai fost creat un precedent în anul 2013, dar prevederile, în cele din urmă, au fost
anulate. V-am propus aceste taxe și impozite, deoarece prin Carta Europeană din 1985 se
prevede expres că taxele și impozitele sunt în sarcina autorităților locale. Ne facem
datoria față de cetățeni, urmând să încasăm taxele după ce avem avizul de legalitate de la
prefectură. Pentru a observa buna noastră intenție, vom publica zilele acestea taxele și
impozitele pentru 2020.
D-l Vântu M. – cum veți obține avizul de legalitate?
D-l primar Oane I. – dacă nu vom obține avizul, vom merge în instanță, fiind
singura modalitate de a invoca excepția de neconstituționalitate a OUG nr. 114/2018.
Este posibil să se modifice, între timp, prevederile ordonanței referitoare la taxe și
impozite.
D-l Vântu M. – ordonanța a venit ca o pedeapsă. Nu ne-a dat posibilitatea să
intrăm în legalitate.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 13 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 23.
Nemaifiind alte probleme, ședința a luat sfârșit, pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.
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