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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 02 noiembrie 2020, 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

 consilierul validat Both Arnold

 şi următorii consilieri locali aleşi:

 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 din data de 22 septembrie 2022.
Consilierii votează prin procedura deschisă, prin ridicarea mâinii.
Rezultatul votului: 11/10 consilieri prezenți aprobă procesul verbal, fără modificări şi adăugiri.Nimeni nu
se abţine şi nu este vot împotrivă. 10 voturi PENTRU: Both Ágoston, Both Norbert László, Dobos Melinda,
Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók
László
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
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Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței de constituire din data de 26
octombrie 2022 prin citire.
Consilierii votează prin procedura deschisă, prin ridicarea mâinii.
Rezultatul votului: 11/10 consilieri prezenți aprobă procesul verbal, fără modificări şi adăugiri.Nimeni nu
se abţine şi nu este vot împotrivă. 10 voturi PENTRU: 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-na secretar general 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 02 noiembrie 2020

1. Depunerea jurământului de către consilierul local validat dl. Both Arnold

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei
Dănești, județul Harghita
Inițiator: primarul comunei Dănești

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Dănești, județul Harghita
Inițiator: primarul comunei Dănești

4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dănești, județul Harghita
Inițiator: primarul comunei Dănești

5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere directă a prețului de cumpărare
a imobilului situat în comuna Dănești str. Principală nr.27
Inițiator: primarul comunei Dănești

Consilierii votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ordinea de zi, ceea ce este aprobată cu 10 voturi
PENTRU: 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. Se trece la primul punct al ordinii de zi, adică Depunerea jurământului de către consilierul
local validat dl. Both Arnold

Secretarul general menționează că dl. consilier validat Both Arnold a lipsit de la ceremonia de constituire a
consiliului local din motive temeinice conform art. 116 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, depunând ca act doveditor Adeverința medicală eliberat de către medicul de familie
CMI/P063 menționând boala care necesită imobilizare la pat.

Secretarul General al Comunei Dănești menționează, că în conformitate cu prevederile art. 112 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare Prefectul Județului Harghita a stabilit prin Ordinul nr. 278/2020 numărul membrilor
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fiecărui consiliu local din județul Harghita. Potrivit acestui Ordin, în cazul Comunei Dănești numărul
membrilor consiliului local este de 11.

De asemenea, Secretarul general dă citire Încheierii nr. 1711/2020 a Judecătoriei Miercurea Ciuc prin care
au fost validate mandatele următorilor consilieri locali:

Numele și prenumele consilierului local
declarat ales

Partidul politic / organizația
cetățenilor aparținând
minorităților / alianța

politică/alianța electorală pe a
cărei listă a fost ales/Candidat

independent

Observații

1. Both Norbert László UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

2. Gál Kálmán UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

3. Dobos Melinda UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

4. Both Ágoston UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

5. Süket Magor UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

6. Kosza Vilmos UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

7. Both Arnold UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

8. Süket Norbert-Szilveszter UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

9. Márton Zoltán UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

10. Zsók László UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

11. János Zsolt CANDIDAT INDEPENDENT

Secretarului General prezintă detaliat procedura de lucru a ceremoniei, respectiv modalitatea de
depunere a jurământului de către dl Both Arnold.

Secretarul general dă citire conținutului jurământului după care invită consilieriul local validat, dl Both
Arnold să depună jurământul, în limba română, astfel:

“Jur să respect Constituția şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dănești. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.

Notă: Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula
religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local validat. Dosarul se
păstrează de către Secretarul General.
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Se constată că dl. Both Arnold a depus jurământul în formă legală.
După depunerea jurământului și de către dl consilier local Both Arnold, Secretarul General prezintă

obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, a
declarațiilor privind calitatea sau nu de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum și
regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese.

Astfel, consiliul local este compus din următorii consilieri locali declarați aleși ale căror mandate au
fost validate și au depus jurământ:

Numele și prenumele consilierului local
declarat ales care a depus jurământul

Partidul politic / organizația
cetățenilor aparținând
minorităților / alianța

politică/alianța electorală pe a
cărei listă a fost ales/Candidat

independent

Observații
privitoare la
depunerea
jurământului

1. Both Ágoston UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

2. Both Norbert László UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

3. Dobos Melinda UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

4. Gál Kálmán UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

5. János Zsolt CANDIDAT INDEPENDENT
în ședința de

constituire din data
de 26 octombrie

2020

6. Kosza Vilmos UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

7. Márton Zoltán UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

8. Süket Magor
UNIUNEA DEMOCRATĂ

MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
în ședința de

constituire din data
de 26 octombrie

2020

9. Süket Norbert-Szilveszter
UNIUNEA DEMOCRATĂ

MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
în ședința de

constituire din data
de 26 octombrie

2020

10. Zsók László UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în ședința de
constituire din data
de 26 octombrie

2020

11. Both Arnold UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

în prima ședință
după ședința de

constituire adică în
data de
02 oiembrie

2020
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2. Preşedintele de ședință prezintă al doilea punct al ordinii de zi, privind Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Dănești, județul
Harghita
Inițiator: primarul comunei Dănești

Consilierii semnalează ca procedura de succesiune a președinților de ședintă să urmeze după ordinea
alfabetică, pentru o perioadă de trei luni. Astfel primul Preşedinte de şedinţă în ordinea alfabetică este Both
Ágoston. Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 11/11 consilieri prezenți aprobă alegerea dlui Both Ágoston ca președintele de ședință.
Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
11 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Janos Zsolt, Kosza

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

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

3. Preşedintele de ședință prezintă al treilea punct al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind
stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dănești,
județul Harghita Inițiator: primarul comunei Dănești

Se aprobă organizarea următoarelor comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei Dănești,
județul Harghita:

I. Comisia economico-financiară, protecţia mediului şi turism, agricultură
II. Comisia de învăţământ, sănătate, familie, social-culturală, culte, protecţia copiilor,

tineret şi sport
III. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanismului, muncă şi protecţie socială,

juridică şi de disciplină

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Dănești, județul Harghita vor avea următoarea
componenţă:

(1) Comisia I. – Comisia economico-financiară, protecţia mediului şi turism, agricultură:
1. Domnul Both Norbert – László preşedinte
2. Doamna Dobos Melinda secretar
3. Domnul Kosza Vilmos membru
4. Domnul Márton Zoltán membru
5. Domnul Zsók László membru

(2) Comisia II – Comisia de învăţământ, sănătate, familie, social-culturală, culte, protecţia
copiilor, tineret şi sport:

1. Domnul Gál Kálmán preşedinte
2. Domnul Zsók László secretar
3. Domnul Both Arnold membru
4. Domnul Süket Magor membru
5. Domnul János Zsolt membru



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

C O N S I L I U L L O C A L

6

(3) Comisia III – Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanismului, muncă şi protecţie
socială, juridică şi de disciplină:

1. Domnul Both Ágoston preşedinte
2. Domnul Kosza Vilmos secretar
3. Domnul Both Norbert – László membru
4. Domnul János Zsolt membru
5. Domnul Süket Norbert-Szilveszter membru

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: 11/11 consilieri prezenți aprobă. 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. Preşedintele de ședință prezintă al patrulea punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
alegerea viceprimarului comunei Dănești, județul Harghita
Inițiator: primarul comunei Dănești

Secretarul general prezintă procedura de alegere a viceprimarului comunei:
-Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la
propunerea primarului sau a consilierilor locali.
-Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre
a consiliului local.
-Este declarat ales candidatul care a obţinut votul majorităţii absolute.
- La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului
participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar.

Membrii consiliului local votează pe buletine de vot, având un singur candidat dl. consilier local Both
Norbert Laszlo propus de către primar.
Rezultatul votului este: 11/11 consilieri prezenți exercită votul secret și 11/11 voturi sunt admise, CA
VALABIL EXPRIMATE.
Președinte de ședință supune la aprobare proiectului de hotărâre în urma stabilirii rezultatului votului secret,
și se declară ales viceprimar al comunei Dănești, județul Harghita, domnul consilier local Both Norbert
László.
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:-



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

C O N S I L I U L L O C A L

7

Astfel Comuna Dănești are un viceprimar, ales în condiţiile legii, în persoana dlui BOTH NORBERT
LÁSZLÓ pe durata exercitării mandatului consiliului local.

Dna secretar general prezintă unele aspecte legale referitoare la viceprimarul ales in funcție:
-Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia,
situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte
din atribuţiile sale viceprimarului.

-Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de
indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar
prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

-Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care
mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei
normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

-Pe durata mandatului, primarii şi viceprimarii au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Președintele de ședință reia conducerea ședinței și invită viceprimarul să ia cuvântul.

5. Preşedintele de ședință trece la al cincilea punct al ordinii de zi și prezintă Proiectul de hotărâre
privind constituirea comisiei de negociere directă a prețului de cumpărare a imobilului situat
în comuna Dănești str. Principală nr.27
Inițiator: primarul comunei Dănești

Președinte de ședință supune la aprobare proiectului de hotărâre
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:-

Astfel Se constituie Comisia de negociere a prețului de cumpărare a imobilului format din teren intravilan
nr. cadastral 52325 având suprafața de 2.462 mp și construcții nr. cadastral 52325-C1, C2, C3 proprietatea
Artei Populare Dănești Societate Cooperativă, situat în comuna Dănești str. Principală nr.27, în următoarea
componență:
1. Președinte – Bőjte Csongor-Ernő, primarul comunei Dănești
2. Secretar - Kovács Edit, consilier de achiziții publice
3. Membru - Both Norbert-László, viceprimarul comunei Dănești
4. Membru - Both Arnold, consilier local
5. Membru - Both Ágoston, consilier local
6. Membru - Dobos Melinda, consilier local
7. Membru - Gál Kálmán, consilier local
8. Membru - Kosza Vilmos, consilier local

https://lege5.ro/Gratuit/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433867&d=2022-09-25


ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

C O N S I L I U L L O C A L

8

9. Membru - Süket Magor, consilier local
10. Membru - Zsók László, consilier local
11. Membru - Süket Norbert-Szilveszter, consilier local
12. Membru - János Zsolt, consilier local
13. Membru - Márton Zoltán, consilier local
Negocierea va avea în vedere un Raport de evaluare precum și alte documente legale prezentate de către
proprietari. Rezultatul negocierii se consemnează într-un proces verbal de negociere, semnat de către părți
și se prezintă primarului în vederea inițierii procedurii prevăzute de lege pentru aprobarea acestuia de către
consiliul local.

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 8 (opt) pagini.

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

Bogács Angyalka-Klára
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