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Nr........./2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 28 decembrie 2020, luni, ora 19,00 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, cu ocazia

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Dănești,

Sunt prezenţi:

 primarul comunei Dăneşti, d-l Bőjte Csongor-Ernő

 viceprimarul comunei Dănești, d-l Both Norbert-Laszló

 secretarul general al comunei Dăneşti, d-na Bogács Angyalka-Klára

 şi următorii consilieri locali aleşi:

 Both Arnold

 Both Ágoston

 Dobos Melinda

 Gál Kálmán

 János Zsolt

 Kosza Vilmos

 Márton Zoltán

 Süket Magor

 Süket Norbert-Szilveszter

 Zsók László

Consiliul local este întrunit legal.
Lucrările ședinței Consiliului Local se desfășoară în limba maghiară, traducerea acestora se asigură de
secretarul general al comunei.
Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică și în limba maghiară în conformitate cu art.135 alin.4 din
OUG nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, conform PV de afișare.

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței anterioare prin citire.
Consilierii votează prin procedura deschisă, prin ridicarea mâinii.
Rezultatul votului: 11/11 consilieri prezenți aprobă procesul verbal, fără modificări şi adăugiri.Nimeni nu
se abţine şi nu este vot împotrivă. 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert László,
Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-
Szilveszter, Zsók László
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
D-l președinte de ședință salută pe cei prezenți, prezentând proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
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PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare al Consiliului Local al comunei Dănești,
județul Harghita din data de 28 decembrie 2020

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și taxelor speciale
pentru anul fiscal 2021

Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale
pentru anul 2021

Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisia de învăţământ, sănătate, familie, social-culturală, culte, protecţia copiilor,
tineret şi sport

3. Proiect de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din comuna Dăneşti pentru anul 2021

Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisia de învăţământ, sănătate, familie, social-culturală, culte, protecţia copiilor,
tineret şi sport

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării statului de funcţii și a
organigramei al aparatului de specialitate al primarului comunei Dăneşti

Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

Consilierii votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ordinea de zi, ceea ce este aprobată cu 11/11
voturi PENTRU: Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert László, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János
Zsolt, Kosza Vilmos, Márton Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László
ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

1. Președinte de ședință trece la primul punct al ordinii de zi, adică Proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021

Consilierul Pall Erika prezintă proiectul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de către președintele de ședință.
Rezultatul votului: 11/11 consilieri aprobă proiectul de hotărâre în forma propusă. Nimeni nu se abține și
nu este vot împotrivă.
11 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Agoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Janos

Zsolt, Kosza Vilmos, Marton Zoltan, Suket Magor, Suket Norbert-Szilveszter, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

2. Președinte de ședință trece la doilea punct al ordinii de zi, adică Proiect de hotărâre privind
Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2021

Primarul prezintă activitatea serviciului social proiectat pe anul 2021.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de către președintele de ședință.
Rezultatul votului: 11/11 consilieri aprobă proiectul de hotărâre în forma propusă. Nimeni nu se abține și
nu este vot împotrivă.
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11 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Agoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Janos

Zsolt, Kosza Vilmos, Marton Zoltan, Suket Magor, Suket Norbert-Szilveszter, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

3. Președinte de ședință trece la al treilea punct al ordinii de zi, adică Proiect de hotărâre privind
Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii
de ajutor social din comuna Dăneşti pentru anul 2021

Primarul prezintă activitatea serviciului social proiectat pe anul 2021.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de către președintele de ședință.
Rezultatul votului: 11/11 consilieri aprobă proiectul de hotărâre în forma propusă. Nimeni nu se abține și
nu este vot împotrivă.
11 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Agoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Janos

Zsolt, Kosza Vilmos, Marton Zoltan, Suket Magor, Suket Norbert-Szilveszter, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

4. Președinte de ședință trece la al patrulea punct al ordinii de zi, și prezintă Proiectul de hotărâre

privind aprobarea modificării statului de funcţii și a organigramei al aparatului de

specialitate al primarului comunei Dăneşti

Primarul prezintă modificările statului de funcții și a organigramei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de către președintele de ședință.
Rezultatul votului: 11/11 consilieri aprobă proiectul de hotărâre în forma propusă. Nimeni nu se abține și
nu este vot împotrivă.
11 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Agoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Janos

Zsolt, Kosza Vilmos, Marton Zoltan, Suket Magor, Suket Norbert-Szilveszter, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară şedinţa

închisă și dă cuvântul primarului pentru dezbaterea unor probleme actuale.

Prezentul proces-verbal a fost elaborat în baza stenogramei şedinţei și cuprinde 3 (trei) pagini.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Both Ágoston Secretar general al comunei

Bogács Angyalka-Klára
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