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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 30 martie 2020, luni, ora 09,00 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, cu ocazia şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Dănești, care se desfășoară prin mijloace electronice utilizând o

platformă online de videoconferință.

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 local Both Ágoston.

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 24 martie 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:-
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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 martie
2020:

1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor
Consiliului Local al comunei Dănești, în situații excepționale
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind atestarea modificării bunurilor care aparțin
inventarului domeniului public al comunei Dănești, județul Harghita
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă 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 aprobarea numărului maxim de posturi pentru
asistenţii personali pentru anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea de teren proprietate de stat în favoarea
numitelor HOLLÓ ȘTEFAN și HOLLÓ IBOLYA ÉVA, domiciliat în loc. Dănești nr.29 Et. 3
Ap. 11
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea soluției tehnice pentru proiectul
„Reabilitarea străzii Réh”
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

7. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei DĂNEȘTI în calitate de
membru asociat la completarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”,
persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică

8. 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.
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Preşedintele de ședință: Mai are cineva de propus? 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, 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 proiectul de hotărâre privind inventarul
bunuilor a fost trimisă la avizare spere Ministerul dezvoltării, care a dat un punct de vedere, după care
consiliul local poate să delibereze asupra inventarului. Este vorba despre modificarea valorii de inventar al
gradinitei de copii.
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 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:-

Preşedintele de ședință prezintă al treilea punct al ordinii de zi

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Conform legislatiei apărute fiecare serviciu voluntar pentru situații de

urgenta trebuie reînființate.

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 patrulea punct al ordinii de zi

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: În fiecare an trebuie să plafonăm, să stabilim numărul maxim de posturi

pentru asistenți personali pentru 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.
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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

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Este vorba de atribuirea de teren proprietate de stat în favoarea numitelor
HOLLÓ ȘTEFAN și HOLLÓ IBOLYA ÉVA, domiciliat în loc. Dănești nr.29 Et. 3 Ap. 11.
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

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Este nevoie modificarea soluției tehnice pentru proiectul aferent
proiectului „Reabilitarea străzii Reh”, elaborat de proiectant SC SABE SRL, conform DALI actualizat,
având următoarele indicatori tehnico-economici:

a) Valoare totală: 1.443.629,18 cu TVA,
b) Valoare C+M: 1.226.598,31 cu TVA.

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 șaptelea punct al ordinii de zi

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: A mai fost vorba despre acea aderare la ADI HARGHITA, cu domeniu de

activitate de turism. Pentru a deveni asociat, trebuie sa aprobăm proiectul de hotărâre.

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.
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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

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Problema curentă ce mai urgentă este starea de urgență. Avem nevoie să

comandăm măști de protecție pentru locuitorii comunei, în număr de cca. 2000 de bucăți, pentru că va fi

necesar în perioada următoare.

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 comanda a 2000 de bucăți de măști de protecție în
favoare locuitorilor comunei Dănești.
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:-

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 5 (cinci) pagini.

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

Bogács Angyalka-Klára
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