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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 20 februarie 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. Both Agoston.

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 29 ianuarie 2020 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:-

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

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

2

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare al Consiliului Local al comunei Dănești, județul Harghita din data de 20 februarie
2020:

1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Dăneşti pe anul
2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare menajeră în
comuna Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

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.

Persoana cu responsabilități economice, dna. Antal Rozalia prezintă în amănunt bugetul de venituri și

cheltuieli preconizate pe anul 2020.

Preşedintele de ședință: Mai are cineva de propus la procesul-verbal? 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.
Dl. primar Bojte Csongor-Erno: potrivit normelor în vigoare modificate tarifele de salubrizare, conform
documentației înaintate.
Dl. consilier Gál Kálmán: asta nu a mai fost discutată ?
Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Ba da, dar trebuie să dezbatem în amănunt. Începând cu 1 ianuarie 2020
trebuie modificate tarifele percepute de SC RDE HURON SRL Miercurea-Ciuc, în baza Contractului de
concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.55/21.10.2019, după cum urmează:

a) tarif pentru persoane fizice cu contract: 6,78 lei/persoană/lună
b) tarif pentru persoane juridice și instituții publice: 337,79 lei/to
c) tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase: 2.913,81 lei/transport
d) tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din demolări și construcții: 354,03

lei/to

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate?
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Dl. consilier Kosza Vilmos : Să interzicem mărirea tarifelor de salubrizare pentru anul acesta, asta să fie
ultima modificare.
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 indexarea taxelor și impozitelor locale cu 3,8% pentru
anul 2021. 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:-

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 3 (trei) pagini.

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

Bogács Angyalka-Klára
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