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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 09 ianuarie 2020 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, ora 08,30 cu

ocazia şedintei extraordinare al Consiliului Local Dăneşti convocată prin Dispoziția nr.

2/2020 al primarului 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

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.2660/2019 la data de 31 decembrie 2019.

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

urmează:

1) Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 24 decembrie
2019;
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2) Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din
excedentul bugetului din buget local pentru acoperirea deficitului secțiunii de
dezvoltare și din venituri proprii al comunei Dănești pentru acoperirea deficitului
secțiunii de funcționare pentru anul 2019

3) Dezbaterea problemelor actuale ale localităţii.;
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 privind aprobarea

Procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 24 decembrie 2019.

Preşedintele de ședință: Mai are cineva de propus la procesul-verbal? Consilierii

semnalează că nu mai au nimic de adăugat, completat. Preşedintele de şedinţă îi supună la

vot procesul-verbal, 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 privind proiectului de
hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului din buget local
pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare și din venituri proprii al comunei
Dănești pentru acoperirea deficitului secțiunii de funcționare pentru anul 2019
Secretarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.

Contabila primăriei dna. Antal Rozalia explică că necesită utilizarea excedentului bugetar
al bugetului din venituri bugetului local al anului 2019, în anul 2020, în suma de
91.151,06 lei pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019,
respectiv utilizarea excedentului bugetar al bugetului din venituri proprii si subventii
al anului 2019, în anul 2020, în suma de 2.673,63 lei pentru acoperirea definitivă a
deficitului secțiunii de funcționare din anul 2019.
Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Avem excedent și totodată și deficit, este foarte greu de

înțeles, dar așa este.
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În continuare prezintă principalele indicatori tehnico-economici cu privire la investițiile

care trebuie finalizate și sunt preconizate pentru anul 2020, adică renovarea de la casa de

cultură, școala, sediul primăriei, remiza PSI și zona de protecție Reh, la care mai necesită

cca. 4 mil. lei

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează

că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îi supună la vot proiectul de hotărâre,

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 treilea punct al ordinii de zi privind Dezbaterea

problemelor actuale ale localității.

D-l primar: Bugetul de stat este aprobată pe data 6 ianuarie 2020, deci în februarie vom avea

și noi.

Dl. consilier Gál Kálmán: Curegerea apei în sat din locul numit Loklapossa este rezolvată?

D-l primar: Țevile mărimea 600 sunt puse în pământ, ar trebui să fie bine.

Dl. consilier Zsok Laszlo: Drumul comunal Oltfalva face parte din proiectul de asfaltare?

D-l viceprimar Both Norbert: Ieșirea nu este rezolvată, poate să curgă și la hambare

acoperite.

Dl. consilier Suket Magor: Da, și drumul comunal Oltfalva face parte.
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Dl. consilier Gal Kalman: trebuie să ne organizăm în timp și să avem în vedere și condițiile

meteorolopgice de iarnă.

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă declară şedinţa închisă.

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

Bogács Angyalka-Klára
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