ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
Consiliul Local
Nr. 5/2020

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 06 martie 2020 cu ocazia şedinţei extraordinară a Consiliului Local
Gheorgheni, ţinută în sala de şedinţă a Consiliului Local conform Dispoziţiei Primarului
Municipiului Gheorgheni nr. 183/2020.
.
Preşedintele şedinţei este dl consilier Erős Levente.
Sunt prezenţi 14 consilieri.
Absent: Ádám József, Bajkó László, Köllő Dávid, Máyer Róbert.
Din partea executivului sunt prezenţi dl primar, dl secretar şi reprezentanţii
birourilor de specialitate din cadrul primăriei, care au întocmit rapoarte de specialitate la
proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass mediei.
Dl preşedinte face cunoscut ordinea de zi propusă pentru dezbatere:
1) Proiect de hotărâre privind defalcarea unor sume pentru finanţarea
serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020.
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de stabilire a
contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pentru
furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu.
3) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor
publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni.
4) Prezentarea rectificărilor unor erori materiale efectuate în H.C.L.
nr.25/20.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023.
5) Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/2020, privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe
anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023.
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de locaţiune necesară
carantinei.
Ordinea de zi propusă pentru dezbatere a fost aprobată în unanimitate de voturi
(14).
1) Punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind defalcarea unor
sume pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020.
Dl primar Nagy Zoltán prezintă proiectul de hotărâre: se finanţează următoarele
servicii sociale: servicii de recuperare şi reabilitare, acordate copiilor cu vârstă cuprinsă
între 0-6 ani, servicii acordate pentru copii şi tineri cu dizabilităţi, servicii de asistenţă
comunitară, servicii de îngrijira la domiciliu, servicii de asistenţă social cu cazare –
servicii de adăpost de noapte şi cantona social.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi
(14), adoptându-se Hotărârea nr. 26/2020 - privind defalcarea unor sume pentru
finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020.

2) Punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Procedurii de stabilire a contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului
Gheorgheni, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu.
Dl primar Nagy Zoltán prezintă proiectul de hotărâre: serviciile sociale sunt
serviciile de îngrijire la domiciliu persoanelor care suferă de incapacitate totală sau
parţială pe cât de independent posibil în propriul lor cămin şi au scopul de a preveni, a
întârzia şi a înlocui îngirjirile active, sau îngrijirile de lungă durată.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi
(14), adoptându-se Hotărârea nr. 27/2020 - privind aprobarea Procedurii de stabilire
a contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pentru
furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu.
3) Punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Statului
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni.
Dl primar Nagy Zoltán prezintă proiectul de hotărâre: în cadrul compartimentului
de contabilitate, funcţia publică de execuţie vacantă de referent cu studii medii, grad
profesional superior se transformă în funcţia publică de execuţie de inspector cu studii
superioare de lungă durată, grad profesional principal.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi
(14), adoptându-se Hotărârea nr. 28/2020 - privind modificarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor
publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni.
4) Punctul 4 al ordinii de zi: Prezentarea rectificărilor unor erori materiale
efectuate în H.C.L. nr.25/20.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–
2023.
Conform informaţiilor prezentate de către dl primar şi dl director economic erorile
efectuate în hotărâre sunt doar greşeli minore care nu au afectat bugetul în ansamblu.
Prezentarea a fost luată la cunoştinţă.
5) Punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
25/2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023.
Dl primar Nagy Zoltán prezintă proiectul de hotărâre: suma de 1 334 237,21 lei,
primită de la MLPD pentru acoperirea cheltuielilor investiţiilor publice şi a creditelor
bugetare, nu a fost inclusă în BVC, este necesar modificarea HCL nr. 25/2020 privind
includerea sumei respective în BVC. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita cere
modificarea titlului hotărârii în felul următor: Hotărârea nr . …/2020, pentru rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări
pentru anii 2021-2023.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi
(14), adoptându-se Hotărârea nr. 29/2020 - pentru rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 20212023.
6) Punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui
contract de locaţiune necesară carantinei.
Dl primar Nagy Zoltán prezintă proiectul de hotărâre: consiliul trebuie să aprobă
încheierea unui contract de locaţiune cu o pensiune situată în municipiul Gheorgheni, în
vederea asigurării spaţiilor destinate carantinării persoanelor care se intorc din zone

afectate de infecţie de noul coronavirus 2019, în cazul în care situaţia epidemiologică a
va impune.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi
(14), adoptându-se Hotărârea nr. 30/2020 - privind aprobarea unui contract de
locaţiune necesară carantinei.
Numai sunt alte probleme şi şedinţa se încheie.
Gheorgheni, la 06 martie 2020
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