ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

Nr. înreg.6/2020

PROCES-VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei de lucru extraordinare a
Consiliului Local Gheorgheni, din data de 13 martie 2020

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni a fost convocată pentru data de
13 martie 2020, orele 13:00, conform disp. Primarului Municipiului Gheorgheni nr.
227/2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei Gheorgheni şi pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni, respectiv a fost
comunicat consilierilor locali şi Prefectului Judeţului Harghita;
Şedinţa a fost deschisă de către preşedintele şedinţei, dl consilier Máyer Robert
care salută pe cei prezenţi în sala de şedinţă, îl roagă pe dl Selyem-Hideg Norbert-Vencel,
secreta general al UAT Gheorgheni- să facă prezenţa consilierilor locali.
Dl Selyem-Hideg Norbert-Vencel, secretar general al UAT Gheorgheni-, informează
plenul cu privire la prezenţa: din totalul de 19 consilieri sunt prezenţi 10 consilieri, absenţi 8
şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.
Din partea executivului participă la şedinţă:directorul tehnic, angajaţi ai aparatului de
specialitate, reprezentanţii mass-media.
Dl consilier Máyer Robert, preşedintele şedinţei- aduce la cunoştiinţa celor prezenţi
ordinea de zi şi cere ca încă două proiecte să fie întrodu se pe ordinea de zi, cu această
modificare supune spre aprobare, astfel cu 10 voturi pentru, se aprobă ordinea de zi.
Proiectele propuse pentru dezbatere şi aprobare sunt următoarele:
1a)

Proiect de hotărâre privind desemnarea şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni din data de 13 martie
2020;
1)

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.86/2018 privind aprobarea

Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de
investiţie “Reconfigurarea infrastucturii de mobilitate urbană în Municipiul Gheorgheni;
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2) Proiect de hotărâre pentru m

modificarea HCL nr.106/2018, privind aprobarea

Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente
obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în
străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, str. Miron Cristea, str.Dr. Fejér Dávid şi
strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni”:
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul
“Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni”
4) Proiect de hotărâre pentru rectificarea HCL nr.25/2020, privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii
2021-2023, cu modificările ulterioare;
5) Proiect de privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi
a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor
blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44,
Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11”;
Primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea şi alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni din data de 13 martie 2020;
Se propune pe dl Máyer Robert să prezinte şedinţa de consiliu din data de 13 martie 2020,
astfel comisiile de specialitate sunt de acord cu această propunere, dl Máyer Robert se
desemnează ca preşedinte şedinţa de consiliu astfel se aprobă cu 10 voturi pentru se adoptă
HOTĂRÂREA nr.31/2020 privind desemnarea și alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni din data
de 13 martie 2020;
A sosit la ședință dl consilier Köllö Dávid la ora 13,20.
Punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.86/2018
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
aferent obiectivului de investiţie “Reconfigurarea infrastucturii de mobilitate urbană în
Municipiul Gheorgheni;
Comisiile de specialitate propun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în forma iniţiată.
Dl Nagy Zoltán primar prezintă în detaliu proiectul de hotărâre şi propune spre
dezbatere apoi spre aprobare.
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Nu mai sunt alte discuţii pe baza proiectului de hotărâre iniţiat, preşedintele şedinţei
supune spre vot proiectul de hotărâre iniţiat, astfel cu 11 voturi pentru, adoptându-se
HOTĂRÂREA nr. 32/2020 pentru modificarea HCL nr.86/2018 privind aprobarea
Documentaţiei

tehnico-economice

şi

a

indicatorilor

tehnico-economici

aferent

obiectivului de investiţie “Reconfigurarea infrastucturii de mobilitate urbană în
Municipiul Gheorgheni;
Punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate
urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, str. Miron Cristea, str.Dr. Fejér
Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni”
Comisiile de specialitate propun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în forma actuală.
Dl primar Nagy Zoltán prezintă proiectul de hotărâre şi propune spre dezbatere apoi spre
aprobare.
A sosit la ședință dl consilier Ádám József la ora 13,25.
Nu mai sunt alte discuţii pe baza proiectului de hotărâre iniţiat, preşedintele şedinţei supune
spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat, astfel cu 12 voturi

pentru adoptându-se

HOTĂRÂREA nr. 33/2020 pentru modificarea HCL nr.106/2018, privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente
obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în
străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, str. Miron Cristea, str.Dr. Fejér Dávid şi
strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni”
Punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiectul “Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul
Gheorgheni”
Dl primar Nagy Zoltán prezintă pe scurt proiectul de hotărâre iniţiat şi îl propune spre
aprobare.
Comisiile de specialitate propun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat.
Nu mai sunt alte discuţii pe baza proiectului de hotărâre iniţiat, preşedintele şedinţei
supune spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat, astfel cu 12 voturi pentru, adoptându-se
HOTĂRÂREA nr. 34/2020 hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiectul “Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni”
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Punctul cinci al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr.25/2020,
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul
2020;
Dl primar Nagy Zoltán prezintă pe scurt proiectul de hotărâre iniţiat şi îl propune
spre aprobare.
Comisiile de specialitate propun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat.
Nu mai sunt alte discuţii pe baza proiectului de hotărâre iniţiat, preşedintele şedinţei supune
spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat, astfel cu 12 voturi pentru, adoptându-se
HOTĂRÂREA nr.35/2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020;
Punctul şase al ordinii de zi: Proiect de privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului
„Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor
blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11”;
Dl primar Nagy Zoltán prezintă pe scurt proiectul de hotărâre iniţiat şi îl propune
spre dezbatere.
Comisiile de specialitate propun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat.
Nu mai sunt alte discuţii pe baza proiectului de hotărâre iniţiat, preşedintele şedinţei
supune spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat, astfel cu 12 voturi pentru, adoptându-se
HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza
Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea
termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor
blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11”;
Nu mai sunt alte discuţii preşedintele şedinţei le mulţumeşte celor prezenţi şi declară închisă
şedinţa la ora 13,36.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

SECRETAR GENERAL AL UAT

Máyer Robert

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Întocmit:Zerkula Angelica
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