ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL CRÂMPOIA
PROCES VERBAL
Încheiat in sedinta ordinara din data de 22.12.2020 a Consiliului
Local Crâmpoia.
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare cu privire la prezentare raport privind executia
bugetara la 22.12.2020
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
2. Proiect de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor taxelor
locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile
începând cu anul fiscal 2021
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
3. Proiect de hotarare cu privire la înregistrarea Primăriei comunei
Crâmpoia, județul Olt în Sistemul național electronic de plata online a taxelor și
impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului în
care este suportat comisionul bancar
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
4 . Proiect de hotarare cu privire la acordarea burselor sociale , burse de
studiu , burse de merit si performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat (primar , gimnazial, liceal ) din comuna Crâmpoia judeţul Olt
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de acţiuni cu obiective
şi lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul
2021
Initiator: primarul comunei Crâmpoia
6. Discutii.Interpelari.Solutionari cereri cetateni.
Se supune la vot ordinea de zi si este aprobată cu un număr de 13 voturi pentru .
Înainte de a trece la primul punct al ordinei de zi , dnul Șerban Vasile prezintă
consiliului local cele doua DP de rectificare buget local , și anume :
 DP nr. 193 / 11.12.2020 – privind rectificare buget local , după cum
urmează :
-pe partea de venituri la sume defalcate din TVA – cod 11.02.06 pentru
echilibrarea bugetelor locale cu + 50 mii lei la cap 42.65, finantare PNDL - +
721 mii lei
- pe partea de cheltuieli la cap.84.02 – Drumuri – Titlul 70- proiectul
Modernizare infrastructură rutieră Comuna Crâmpoia - + 721 mii lei
- cap 68.02 – Asistență socială - + 50 mii lei
* DP nr. 195 / 17.12.2020 – privind rectificarea bugetului local, după cum
urmează :
- având în vedere HCJ 173 / 15.12.2020 – prin care a fost alocată suma de
40.000 , se rectifică bugetul local pe partea de venituri 42.42.02.08 –cu suma de
40 .000 lei – cheltuieli de cap 56.68.50.50- Titlul 58.02.03 –contribuție proprie proiect
POCU

Se supun la vot cele 2 DP si sunt aprobate cu un număr de 13 voturi
pentru
Un alt punct care este supus aprobării consiliului este acela prin care au fost
achizitionate pentru copiii Liceului Tehnologic Crâmpoia cadouri de Moș Crăciun fiind
cheltuită o sumă de 25.000 lei .
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la prezentare raport privind executia
bugetara la 17.12.2020
Dna Miroșanu Camelia prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor taxelor locale şi
a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul
fiscal 2021
In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
modificată şi completată, Consiliile locale adoptă Hotărâri privind impozitele şi taxele
locale pentru anul fiscal următor.
Plecând de la prevederile Constituţiei României, art. 53, alin. 1 şi 2
potrivit cărora cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile
publice iar sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor
fiscale.
Respectând prevederile actelor normative mai sus enumerate, se
propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 conform anexei ce face
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
La stabilirea impozitelor şi taxelor locale s-a avut în vedere gradul scăzut
de suportabilitate la plată a unor categorii de contribuabili, dar în acelaşi timp, s-a
avut în vedere ca bugetul local pe anul 2021 să fie constituit în aşa fel încât veniturile
să acopere cheltuielile publice prioritare avand in vedere modificarile aparute la
codul fiscal.
Impozitele şi taxele încasate constituie venituri proprii ale bugetului local
al Consiliului Local al Comunei Crâmpoia.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico –socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură,
servicii de comerț, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești,
juridică și de disciplină care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.

Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la înregistrarea Primăriei comunei
Crâmpoia, județul Olt în Sistemul național electronic de plata online a taxelor și
impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului în
care este suportat comisionul bancar
Ca urmare adresei emise de Instituția Prefectului Județul Olt prin care a
fost comunicată oportunitatea de înrolare a tuturor UAT urilor în sistemul
Ghișeul.ro, înaintată și prin adresa nr. 36531 / 11.11..2020 emisă de Cabinetul
Ministrului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, referitoare la
oportunitatea înscrierii în sistemul national ”Ghișeul.ro”;
Luând act de necesitatea asigurării

încasării unor sume certe și periodice la

bugetul local al comunei și de oportunitatea privind reducerea cheltuielilor
operaționale, a creșterii volumului de taxe colectate, precum și creșterea încrederii
cetățenilor în administrația publică locală alături de disponibilitatea 24 ore/ zi și 7 zile
/ săptămână, este necesară înscrierea Comunei Crampoia în Sistemul național
electronic de plata online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar
(SNEP).
Prin înscrierea în Sistemul national menționat, contribuabilii beneficiază de o plată
mai ușoară a taxelor și impozitelor, mai sigură și mai rapidă.
Funcționalitățile Ghișeului.ro sunt:
-

Vizualizarea și plata debitelor pe care un contribuabil le are la nivel national;

-

Consultarea unui istoric al tranzacțiilor efectuate prin ghișeul.ro

-

Generarea dovezii de plată în urma efectuării unei tranzacții cu success;

-

Obținerea datelor de autentificare fără deplasarea la sediul instituției;
Menționez că persoanele fizice și persoanele juridice aflate pe teritoriul țării

sau în afara granițelor acesteia, sunt privați de posibilitatea de a efectua plăți
electronicce online, plăți care oferă posibilitatea de a elimina deplasarea
contribuabililor la sediul instituției și care minimizează timpul necesar interacțiunii cu
instituția pentru achitarea taxelor și impozitelor locale.
Totodată, în contextul actualei situații epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 care afectează desfășurarea în parametrii
normali a activităților economice, plata taxelor și impozitelor prin mijloace electronice
online de plată reprezintă unul dintre serviciile de bază puse la dispoziția cetățeanului

Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la acordarea burselor sociale , burse de studiu ,
burse de merit si performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat (primar , gimnazial, liceal ) din comuna Crâmpoia judeţul Olt
In anul scolar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanta, de
merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din invatamantul
preuniversitar de stat, cu frecventa, este de 100 lei.
Bursele se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale
de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta
destinatie.
Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un
cuantum mai mare al burselor, in functie de posibilitatile financiare ale
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
Acordarea de burse este justificată de necesitarea sprijinirii elevilor
din Comuna Crampoia cu rezultate bune în procesul educaţional, sau cu rezultate
deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare dar şi pentru sprijinirea elevilor cu
probleme de sănătate sau venituri mici în familie, iar acordarea acestor burse se face
cu respectarea metodologiei aflate în vigoare.
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea
anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
5.576/07.10.2011,
În baza Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice
locale actualizată,
În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) respectiv art. 139 alin (1) din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ - Propun aprobarea unui număr de 18
burse pentru elevii din cadrul Liceului Tehnologic Crampoia conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.

Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de acţiuni cu obiective şi
lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021
Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către
Comparimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din subordinea Consiliului
Local Crimpoia – Consiliul Local Olt, prin care se propune spre aprobare Planul de
acţiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social
pentru anul 2021;
În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, coroborate cu
prevederile art.28 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Având în vedere prevederile art.16^1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
acordarea de beneficii de asistenţă social, coroborate cu prevederile art. I, pct.8,
pct.12, pct.13 şi pct.14 din H.G. nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor, aprobate prin H.G. nr.52/2011, şi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
aprobate prin H.G. nr.38/2011 ;
Propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Crimpoia, prezentul proiect
de hotărâre, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico –
socială, buget finanțe, administrație publică și privată, agricultură, servicii de comerț,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenești, juridică și de disciplină
care este favorabil
Se prezint Avizul Comisiei pentru activități social – cultural, culte, protecția
mediului și turism , amenajarea teritoriului și urbanism care este favorabil.
Se prezinta Avizul Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie,
protecția copilului , muncă și protecție socială , care este favorabil.
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi :
Discutii.Interpelari.Solutionari cereri cetateni.
Domnul primar prezintă o lista de proiecte care sunt urmează a fi
implementate in anii următori si cere fiecarui consilier local sa vina cu o propunere de
proiect .
Dnul Dobre Silviu face precizarea că o problemă este aceea a
iluminatului public.
Se răspunde că sunt déjà achizitionate 85 de lămpi , urmând a fi montate
când timpul o va permite.

Li se prezintă faptul că pentru străzile neasfaltate din satul Crâmpoia a fost
semnat un Contract de finanțare în iunie 2020- termen de realizare iunie 2021,
licitația fiin d pe 18 dec.2020.
Începând cu anul 2021 se vor începe și lucrările la canalizare – termen 36 luni.
După epuizarea ordinii de zi : ȘEDINȚA ESTE ÎNCHISĂ!
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Serban Vasile

Secretar general UAT
Stancu Anamaria

