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Nr........./2021

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 27 mai 2021 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, ora 19,00 cu ocazia şedintei ordinare

al Consiliului Local Dăneşti convocată prin Dispoziția nr. 57/2021 al primarului comunei Dănești.

Sunt prezenţi:

 primarul comunei Dăneşti, d-l Bőjte Csongor-Ernő

 viceprimarul comunei Dănești, d-l Both Norbert-László

 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

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 nr.896/2021 la data de 28

mai 2021.

D-l președinte de ședință, Gál Kálmán, salută pe cei prezenți, prezentând proiectul ordinii de zi, după cum

urmează:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru elaborarea şi
prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de finanţare a proiectelor şi
activităţilor de cultură și de tineret din comuna Dănești pe anul 2021 și Metodologiei de
finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Comunei Dănești,
privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005,
respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor O.G. nr.
51/1998
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol pe anul 2021
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea organizării
licitației publice pentru închirierea a unui spațiu din incinta Dispensarului medical
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului nr. I.C.2/7078/2021 cu Județul
Harghita, prin Consiliul Județean Harghita pentru finanţarea activităţii de asistență socială a
persoanelor cu handicap instituționalizate, provenite din comuna Dănești
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției nr. I.C.2/7139/2021 cu Județul
Harghita, prin Consiliul Județean Harghita referitor la finanţarea activităţii de protecție a
copiilor/tinerilor instituționalizați care provin din comuna Dănești
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii
personali pentru anul 2021
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

Dezbaterea problemelor actuale ale localităţii.;

Preşedintele de ședință supune la vot ordinea de zi, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both

Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, 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 Dănești prezintă prin citire și supune spre aprobare procesul-verbal al

şedinţei anterioare, adică al ședinței ordinare din data de 10 mai 2021, ceea ce este aprobată cu 11

voturi PENTRU: Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán,

János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă primul punct al ordinii de zi privind Proiect de hotărâre privind
aprobarea Ghidului solicitantului pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul
Programului anual de finanţare a proiectelor şi activităţilor de cultură și de tineret din comuna
Dănești pe anul 2021 și Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul
programelor proprii ale Comunei Dănești, privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza
prevederilor Legii nr. 350/2005, respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza
prevederilor O.G. nr. 51/1998
Dl. viceprimar Both Norbert Laszlo prezintă programul de finanțare .
Dl. consilier Gal Kalman: Agricultura nu este inclus?
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: Cultura si tineretul conține valoarea totală a finanțărilor, adică suma de
20.000 lei.
Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă

supune la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both

Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton

Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al doilea punct al ordinii de zi, adică Proiect de hotărâre privind
stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol pe anul 2021
Secretarul general prezintă actul normative care reglementează normativele referitoare la proiectul de
hotărâre.
Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă

supune la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both

Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton

Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al treilea punct al ordinii de zi, privind Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentației de atribuire în vederea organizării licitației publice pentru închirierea a
unui spațiu din incinta Dispensarului medical
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Dl. primar Bojte Csongor-Erno prezintă unele aspecte din documentație.
Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both
Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton
Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
Preşedintele de ședință prezintă a patra punct al ordinii de zi, adică Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Contractului nr. I.C.2/7078/2021 cu Județul Harghita, prin Consiliul Județean
Harghita pentru finanţarea activităţii de asistență socială a persoanelor cu handicap
instituționalizate, provenite din comuna Dănești
Dl. primar Bojte Csongor-Erno: sunt 2 persoane adulte cu handicap pentru care trebuie să încheiem contract
cu Consiliul Județean, pentru care plătim 250 lei/persoană/lună.
Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îi
supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both
Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton
Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László
ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă a cincia punct al ordinii de zi , adică Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Convenției nr. I.C.2/7139/2021 cu Județul Harghita, prin Consiliul Județean
Harghita referitor la finanţarea activităţii de protecție a copiilor/tinerilor instituționalizați care
provin din comuna Dănești
Dl. primar Bojte Csongor-Erno: sunt 2 copii cu handicap pentru care trebuie să încheiem contract cu
Consiliul Județean, pentru care plătim 200 lei/persoană/lună.

Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both
Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton
Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
Preşedintele de ședință prezintă a șasea punct al ordinii de zi, adică Proiect de hotărâre privind
aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali pentru anul 2021
Dl. primar Bojte Csongor-Erno: în fiecare an preconizăm că putem încadra cca. 15 persoane în funcții de

asistent personal, dacă nu ne încadrăm, atunci putem modifica.

Dl. președinte de ședință Gal Kalman citește numele celor 11 persoane, încadrate în present ca asistenți

personali.

Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îi

supună la vot proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată cu 11 voturi PENTRU: Both Arnold, Both
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Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, János Zsolt, Kosza Vilmos, Márton

Zoltán, Süket Magor, Süket Norbert-Szilveszter, Zsók László

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi dl. Primar prezintă problemele actuale ale

localităţii.

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

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

Bogács Angyalka-Klára
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