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Nr.1369/2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 30 iulie 2020, , joi, 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-Laszlo

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

 şi următorii consilieri locali aleşi:

 Both Arnold

 Both Ágoston

 Dobos Melinda

 Gál Kálmán

 Kosza Vilmos

 Süket Magor

 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.
Președintele de ședință este dl. consilier Gál Kálmán

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal a ședinței anterioare prin citire.
Consilierii votează prin procedura deschisă, prin ridicarea mâinii.
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă procesul verbal, fără modificări şi adăugiri.Nimeni nu se
abţine şi nu este vot împotrivă. Procesul verbal al ședinței din data de 30 iunie 2020 este aprobată cu 8
voturi PENTRU: Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza
Vilmos, Süket Magor, Zsok Laszló
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
D-l președinte de ședință salută pe cei prezenți, prezentând proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare al Consiliului Local al comunei Dănești,
județul Harghita din data de 30 iulie 2020
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1. Aprobarea proiectului de horărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dăneşti,
judeţul Harghita pe anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei pe secţiuni a planului
bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare pe trimestrul II al anului 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Dăneşti, judeţul Harghita
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind înființarea Serviciului public de gospodărire
comunală la nivelul comunei Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive și temporare a unor
terenuri aflate în domeniul public al comunei Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării prealabile a penalității de
0,1% pentru AFIR și solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a
proiectului:DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI
SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/ SCHIMBARE DE
DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

7. Aprobarea proiectului de hotărâre privind manifestarea intenției de cumpărare a imobilului
situat în comuna Dănești, sat Dănești str. Principală nr. 27
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

8. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Dăneşti
pe semestrul I anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și
sport

9. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de pază la nivelul comunei
Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

10. Aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unor facilități la plata impozitului
anual pe clădire și taxei lunare pe clădire pe anul 2020 și aprobarea procedurilor de acordare
afacilităților
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură
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Dezbaterea problemelor curente
Consilierii votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ordinea de zi.
Preşedintele de ședință supune la vot ordinea de zi, ceea ce este aprobată cu 8 voturi PENTRU: Both

Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor,

Zsok Laszló

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă primul punct al ordinii de zi, adică rectificarea bugetului local, care

modifică bugetul de venituri și cheltuieli.

Dna. Antal Rozalia, responsabilul economic evidențiază necesitatea modificărilor.
Preşedintele de ședință: Mai are cineva de propus la proiectul de hotărâre? Consilierii semnalează că nu

mai au nimic de adăugat, completat. Preşedintele de şedinţă supune la vot, ceea ce este aprobată cu 8 voturi

PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos,

Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al doilea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuţiei pe secţiuni a planului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare pe trimestrul II al anului
2020
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II. Nimeni
nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al treilea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind atestarea

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Dăneşti, judeţul Harghita

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.
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ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al patrulea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind
înființarea Serviciului public de gospodărire comunală la nivelul comunei Dănești

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al cincilea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea
ocupării definitive și temporare a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Dănești

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al șaselea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea
achitării prealabile a penalității de 0,1% pentru AFIR și solicitării prelungirii scrisorii de garanție
pentru garantarea avansului a proiectului:DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-
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Preşedintele de ședință prezintă al șaptelea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind
manifestarea intenției de cumpărare a imobilului situat în comuna Dănești, sat Dănești str.
Principală nr. 27
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al optelea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul
Primăriei comunei Dăneşti pe semestrul I anul 2020
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al nouălea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de pază la nivelul comunei Dănești
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-
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Preşedintele de ședință prezintă al zecelea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind pentru
acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădire și taxei lunare pe clădire pe anul 2020
și aprobarea procedurilor de acordare afacilităților

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

După epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi se trece la Dezbaterea problemelor curente.

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

închisă.

Prezentul proces-verbal a fost elaborat în baza stenogramei şedinţei și cuprinde 6 (șase) pagini.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Gál Kálmán Secretar general al comunei

Bogács Angyalka-Klára
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