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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 29 ianuarie 2020 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, ora 19,00 cu ocazia şedintei

ordinare al Consiliului Local Dăneşti convocată prin Dispoziția nr. 17/2020 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.114/2020 la data de 23

ianuarie 2020.

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

1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe
anul 2019 al comunei Dăneşti
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.
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2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
DĂNEȘTI, județul Harghita pentru anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății
CSÍKI JÉGKORONG SRL
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții „Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic "Petőfi Sándor" din
comuna Dănești”
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură.

5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare încheiat cu utilizatorii persoane fizice și juridice
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat din comuna Dănești, județul Harghita pentru anul școlar 2020 - 2021
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și sport

7. Aprobarea proiectului de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali al persoanelor cu
handicap grav din cadrul Primăriei comunei Dăneşti pe semestrul II 2019
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și sport

8. Aprobarea proiectului de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din comuna Dăneşti, pentru anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și sport

9. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile
sociale pentru anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
avizare: Comisia învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și sport.

10. 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:-
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Preşedintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 ianuarie

2020, 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:-

1. Preşedintele de ședință prezintă primul punct al ordinii de zi privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local pe anul 2019 al comunei Dăneşti

Dna. responsabil economic Antal Rozália prezintă EXECUTIA Pe capitole si articole a cheltuielilor
bugetului local finantat din venituri proprii si subventii al comunei Danesti 31.12. 2019, precum și
EXECUTIA Veniturilor bugetului local al comunei Danesti data de 31.12. 2019, precum
EXECUTIA Pe capitole si articole a cheltuielilor bugetului local al comunei Danesti data de 31.12.2019.
Preşedintele de ședință: Consilierii semnalează că nu mai au nimic de adăugat, completat. Preşedintele de

şedinţă supune 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:-

2. Preşedintele de ședință prezintă al doilea punct al ordinii de zi, adică proiectul de hotărâre
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei DĂNEȘTI, județul Harghita pentru anul
2020

Dl. primar Bojte Csongor-Erno semnalează că coeficienții de salarizare și salariile rămân la nivelul din anul
2019.
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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both

Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok

Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

3. Preşedintele de ședință prezintă al treilea punct al ordinii de zi, privind aprobarea modificării

actului constitutiv al societății CSÍKI JÉGKORONG SRL

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő semnalează că este vorba de majorarea capitalului social al srl, partea

comunei Dănești, aportul asociatului comunei Dănești este de 59.900 lei, reprezentând 599 părți sociale,

cota de participare 12,1798%.
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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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both

Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok

Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

4. Preşedintele de ședință prezintă a patra punct al ordinii de zi actualizarea devizului general

pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic

"Petőfi Sándor" din comuna Dănești”

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő semnalează că Valoarea totală care se finanțează din bugetul local
conform Art. 8 din normele PNDL este de 1.056.010,62 lei.

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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both

Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok

Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

5. Preşedintele de ședință prezintă a cincia punct al ordinii de zi privind aprobarea Contractului-
cadru de prestare a serviciului de salubrizare încheiat cu utilizatorii persoane fizice și juridice

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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both

Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok

Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

6. Preşedintele de ședință prezintă a șasea punct al ordinii de zi, privind aprobarea rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dănești, județul Harghita pentru
anul școlar 2020 - 2021

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő prezintă rețeaua școlară a unităților învățământului preuniversitar de stat din
comuna Dănești, județul Harghita, pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:

 LICEUL TEHNOLOGIC ”PETŐFI SÁNDOR” DĂNEȘTI, situat în comuna Dănești nr.784,
cu nivel liceal, profesional, gimnazial, primar- unitate de învățământ cu personalitate juridică;

 ȘCOALA PRIMARĂ ”BÓBITA” DĂNEȘTI, situat în comuna Dănești nr.815, cu nivel primar
și preșcolar- structură școlară arondată Liceului Tehnologic ”PETŐFI SÁNDOR” Dănești.
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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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both
Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok
Laszló.
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-

7. Preşedintele de ședință prezintă a șaptea punct al ordinii de zi, privind activitatea asistenţilor
personali al persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Dăneşti pe semestrul
II 2019

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő prezintă Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv ale Legii
nr.448/2006, că persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale
sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de
protecţie, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.
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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both
Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok
Laszló.
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-

8. Preşedintele de ședință prezintă a optea punct al ordinii de zi, privind Planul de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din comuna
Dăneşti, pentru anul 2020

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő prezintă Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din comuna Dăneşti, judeţul Harghita, pentru anul 2020,
adică
-Reparaţii şi întreţinerea drumurilor, trotuarelor;
-Adunarea gunoiului;
-Curăţirea curţii şi a împrejurimii Instituţiilor Publice;
-Curăţat şi decolmatarea şanţurilor, pârâurilor, terenurilor virane şi mlăştinoase;
-Ecologizare spaţiilor verzi, zone de agrement aparţinând domeniul public şi privat al comunei Dăneşti;
-Dezzăpezirea trotuarului;
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 8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both
Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor, Zsok
Laszló.
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-

9. Preşedintele de ședință prezintă a nouălea punct al ordinii de zi privind aprobarea Planului

anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2020

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő prezintă planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
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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 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.

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

Bogács Angyalka-Klára
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