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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 14 aprilie 2021 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, ora 20,00 cu ocazia şedintei

ordinare al Consiliului Local Dăneşti convocată prin Dispoziția nr. 46/2021 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

 Dna. responsabil economic Antal Rozália
 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.551/2021 la data de 08

aprilie 2021.

D-l președinte de ședință salută pe cei prezenți, prezentând proiectul ordinii de zi, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2021
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: tuturor comisiilor de specialitate

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: tuturor comisiilor de specialitate

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale întocmită pentru
înscrierea în Cartea Funciară a dezmembrării unui imobil aflat în proprietatea privată al
comunei Dănești
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: tuturor comisiilor de specialitate

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive și temporare a unor terenuri aflate
în domeniul public al comunei Dănești pentru punerea la dispoziția proiectului “Construire
remiză PSI comuna Dănești”
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: tuturor comisiilor de specialitate

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: tuturor comisiilor de specialitate

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației privind cheltuielile realizate și decontate
aferente lucrărilor/serviciilor/alte cheltuieli la finalizarea proiectului „EFICIENTIZAREA
ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNELE DĂNEȘTI, CÎRȚA ȘI TOMEȘTI”, în calitate de
LEADER comuna Dănești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ
Inițiator: primarul comunei Dănești
Spre avizare: tuturor comisiilor de specialitate

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:-

Secretarul general al comunei Dănești prezintă prin citire și supune spre aprobare procesul-verbal al

şedinţei anterioare, adică al ședinței extraordinare din data de 31 martie 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:-
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Preşedintele de ședință prezintă primul punct al ordinii de zi privind Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2021

Dna. responsabil economic Antal Rozália prezintă BUGETUL pe capitole și articole:
- Bugetul general al localităţii Dăneşti pe anul 2021 în sumă de 23.377,00 mii lei la venituri şi în

suma de 26.152,70 mii lei la cheltuieli, (din care suma de 2.774,90 mii lei reprezintă excedentul la
sfârşitul anului 2020).

- Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole al localităţii Dăneşti pe anul 2021 în
sumă de 23.299,00 mii lei şi în suma de 26.062,00 mii lei la cheltuieli pe capitole, titluri şi articole
de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2020 (din care suma de 2.763 mii lei reprezintă excedentul la
sfârşitul anului 2020).

- Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii în sumă de 78,80
mii lei la venituri şi în sumă de 90,70 mii lei la cheltuieli pe anul 2021 (din care suma de 11,90 mii
lei reprezintă excedentul la sfârşitul anului 2020)

- Lista cu investiţii al fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2021 în sumă de 5.641,25
mii lei

- Lista cu investiţii pentru anul 2021 în sumă de 17.076,83 mii lei
- Numărul de personal din aparatul propriu şi din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice din

subordinea Primăriei Dăneşti şi fondul de salarii pe anul 2021 al acestora.
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: pentru salarii avem fonduri preconizate numai pentru 9 luni, iar am pus éi
pentru reabiliatrea parcurilor din comuna, așa cum a spus dna consilier Dobos Melinda.
Dl. consilier Marton Zoltan: ar fi bine să găsim un specialist pentru întreținerea parcurilor
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: de două ori în an, primavera și toamna măcar, pentru că nu avem fonduri
suficiente. Anul trecut reabilitarea parcului din nordul localității s-a desfășurat bine. Ar trebui dotate cu
mobilier de parc și locuri de joacă.
Dl. consilier Kosza Vilmos: ar trebui reabilitat și fața blocului
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: vorbim despre asta în Dezbaterea probelemelor curente.
Dl. consilier Gal Kalman: salariile pentru 9 luni afectează numai cei din aparatul de specialitate al
primarului
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: da
Dl. consilier Janos Zsolt: solicitarea școlii este inclusă în buget?
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: da
Dl. consilier Janos Zsolt: ceea ce au cerut și pentru cazan?
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: numai pompa de căldură nu este inclus
Dl. consilier Gal Kalman: Reabilitarea primăriei, proiectele de anul în curs?
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: da, Reabilitarea primăriei e inclus cu valori din primul deviz, fiindcă a
trebuit să renunțăm la mansardă.
Dl. consilier Suket Norbert-Szilveszter: 33.000 lei la Fanfara ce înseamnă?
Dl. viceprimar Both Norbert Laszlo: face parte integrantă cu proiectul de reabilitare a căminului cultural.
Dl. consilier Gal Kalman: dacă se va începe și școala va fi necaz.
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: posibil că nu scăpăm anul acesta de credite bancare, din cauza cheltuielilor
neeligibile ale proiectelor, și a valorilor cote părți suportate din bugetul local
Dl. consilier Janos Zsolt: nu se poate regulariza cumva situația salariilor?
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: deocamdată nu, să sperăm că la sfârșitul anului se rezolvă problema
Dl. consilier Gal Kalman: cât plătim la servicii de pază?
Dna. responsabil economic Antal Rozália: 14.000 lei lunar
Dl. consilier Gal Kalman: și cât plătim pentru iluminat public?



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

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

4

Dna. responsabil economic Antal Rozália: 2.300 lei lunar
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: avem mai multe becuri de iluminat, un nr. dublu avem, și funcționează în
continuu, avem mai puțin de cheltuit
Dl. viceprimar Both Norbert Laszlo: nu va fi un an ușor, având în vedere cheltuielile neeligibile ale
proiectelor.
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
indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022
Preşedintele de ședință:pentru anul 2022 trebuie să calculăm cu un procent de 2,6% în plus, necesită

indexarea cu rata inflației, respectiv 2,6% a impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

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
însuşirea documentaţiei topo-cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea Funciară a
dezmembrării unui imobil aflat în proprietatea privată al comunei Dănești
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő:- semnalează că este vorba de amplasamentul indicat Stație de pompare gaz
în scopul realizării obiectivului în cadrul proiectului comun „ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ȘI RACORDAREA GOSPODĂRIILOR ȘI
CONSUMATORILOR NONCASNICI PUBLICI ÎN COMUNELE TOMEȘTI, CÂRȚA, DĂNEȘTI,
MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI EXISTENTE ÎN COMUNA
SÂNDOMINIC”

- Este vorba despre lucrarea de specialitate denumită „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului
cu propunerea de dezlipire” întocmită de SC TOPOLAND SRL prin Sarkany Laszlo, înregistrat la
OCPI Harghita sub nr. 31882/05.10.2020: dezmembrarea imobilului situat în comuna Dănești în
suprafață de 21293 mp înscris sub nr.cad.52048 în C.F. nr.52048 Dănești, aflată în domeniul privat
al comunei Dănești, în patru loturi, după cum urmează:

Lot 1 – nr. cad.52363, - în suprafaţa măsurată de 5412 mp
Lot 2 – nr. cad.52364, - în suprafaţa măsurată de 3192 mp
Lot 3 – nr. cad.52365, - în suprafață măsurată de 2329 mp
Lot 4 - nr. cad.52366, - în suprafață măsurată de 10360 mp



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

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

5

- Trebuie făcut înscrierea în evidenţele Cărţii Funciare a Biroului de cadastru și publicitate imobiliară
Miercurea-Ciuc, a situaţiei nou create prin dezmembrare.

- este vorba despre parcele rămase la dispoziția Comisiei locale de fond funciar

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 ocupării definitive și temporare a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei
Dănești pentru punerea la dispoziția proiectului “Construire remiză PSI comuna Dănești”
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő semnalează că pentru autorizați de construire necesită aprobarea proiectului
de hotărâre mai sus menționat.
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
alegerea preşedintelui de şedinţă. Se propune preşedinte de şedinţă pentru perioada lunilor mai,
iunie, iulie 2021 dl. consilier local GÁL KÁLMÁN.

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 situației privind cheltuielile realizate și decontate aferente lucrărilor/serviciilor/alte
cheltuieli la finalizarea proiectului „EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN
COMUNELE DĂNEȘTI, CÎRȚA ȘI TOMEȘTI”, în calitate de LEADER comuna Dănești în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő prezintă situația cheltuielilor realizate și decontate aferente proiectului.
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
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ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi dl. Primar prezintă Dezbaterea

problemelor actuale ale localităţii:

Dl. consilier Gal Kalman: Zidul de sprijin pe cât suprafață este?

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: înălțimea este până la coasta drumului, și ca lungime până la Huszarek-

Csongi hidja.

O altă problemă este dacă am putea cumpăra casa de locuit de pe lângă bloc, ar fi mult mai mult spațiu

pentru.

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

şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Both Norbert-László Secretar general al comunei

Bogács Angyalka-Klára
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