ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
Consiliul Local
Nr. 16/2020
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 28 mai 2020 cu ocazia şedinţei extraordinară a Consiliului Local Gheorgheni,
desfăşurat prin mijloace electronice în baza Procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliul Local
al Municipiului Gheorgheni, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţilor abilitate, aprobate
prin H.C.L. nr. 51/2020, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Gheorgheni nr. 342/2020.
Preşedintele şedinţei este dl consilier Kémenes László.
Sunt prezenţi 14 consilieri.
Din partea executivului sunt prezenţi 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.
Înaintea de începerea lucrărilor şedinţei, are loc o discuţie despre forma în care consilierii
primesc materialul şedinţei. Practica actuală este criticată de doi consileri. Dl. Consilier Erős
Levente afirmă că nu a primit prin e-mail niciun material, motiv pentru care nu a putut pregăti nici
procesul verbal și nu va adopta vreo decizie legat de hotărâri. Până când nu v-a primi materialele
ședinței prin e-mail nu va adopta nicio hotărâre întrucât fără material nu poate adopta vreo poziție
responsabilă, materialul nefiind trimis nici prin e-mail și nici in format letric.
La întrebarea D.lui secretar general al municipiului Selyem-Hideg Norbert-Vencel ,,dacă a primit
convocatorul ședinței prin e-mail și dacă a încercat să acceseze link-ul din aceasta?”, Dl. consilier
Erős Levente a recunoscut că a primit convocatorul, susținând că materialul trebuia trimis prin email. Dl. Secretar general al municipiului precizează că, potrivit regulamentului, materialul trebuia
trimis prin ,,mijloace electronice” pe care modul de comunicarea a respectat întocmai. De
asemenea dl consilier Málnási Huba István accentuează, că materialul şedinţei să fie trimis prin email, în special modificările. Dl secretar general Selyem Hideg Norbert Vencel îi informează pe
consilieri că materialul trebuie trimis electronic. Ca o asigurare, el adaugă că accesul neautorizat la
material este exclus. Domnul consilier Vadász Szatmári István constată că această formă de
trimitere este cea mai operativă.
Dl preşedinte face cunoscut ordinea de zi propusă pentru dezbatere:
1) Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective
noi de investiţii
2) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020
3) Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr. 75/04.05.2020, privind
suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
4) Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii
urbane în Municipiul Gheorgheni", cu modificările ulterioare
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5) Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor
din lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni
6) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de management al
deşeurilor Harghita”, în vederea exercitării votului în numele Municipiului
Gheorgheni
Ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi pentru.
1) Punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor de
fundamentare ale unor obiective noi de investiţii.
Dna şef serviciu Duka Emese prezintă proiectul de hotărâre: prin prezenta se propune spre
aprobare notele de fundamentare ale următoarelor obiective de investiţii pentru anul 2020:
achiziţie camere de supraveghere audio-video pentru Liceul Teoretic Sfântu Nicolae şi achiziţie
cuptor electric pentru Şcoala Gimnazială Fogarasy Mihály.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 93/2020 - privind aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de
investiţii.
1) Punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020.
Dl director economic Pál Levente prezintă proiectul de hotărâre. prin prezenta se propune
spre aprobare notele de fundamentare ale următoarelor obiective de investiţii pentru anul 2020:
achiziţie camere de supraveghere audio-video pentru Liceul Teoretic Sfântu Nicolae şi achiziţie
cuptor electric pentru Şcoala Gimnazială Fogarasy Mihály.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 94/2020 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Gheorgheni pe anul 2020.
3) Punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr.
75/04.05.2020, privind suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice,
aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni.
Dl consilier Elekes István: în ședința comisiilor de specialitate, am decis modificarea
proiectului de hotărâre în felul următor:
Art.1 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni nr.75/04.05.2020, privind suspendarea temporară a
activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni.
Art.2 – Managerii/directorii instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni au deplină responsabilitate pentru organizarea activităţii în condiţii de
eficienţă, eficacitate şi economicitatea, în îndeplinirea scopului instituţiei.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Consilierii sunt de acord cu modificările (14).
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 95/2020 - pentru abrogarea H.C.L. nr. 75/04.05.2020, privind suspendarea
temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local
al Municipiului Gheorgheni.
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4) Punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.34/2020,
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea
infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", cu modificările ulterioare.
Dna şef serviciu Duka Emese prezintă proiectul de hotărâre: în parcursul procedurii de
precontactare, în strucuta cheltuielilor legate de proiect au intervenit modificări. În comparaţie cu
valorile iniţiale aprobate, a fost modificat valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor
neeligibile precum şi contribuţia proprie la cheltuielile eligibile. În acest sens, pentru îndeplinirea
cerinţelor din adresele de solicitări de clarificări, în această etapă este necesară modificarea
hotărârii nr. 34/2020.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 96/2020 - pentru modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în
Municipiul Gheorgheni", cu modificările ulterioare.
5) Punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
licitaţie publică a căsuţelor din lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului
Gheorgheni.
Dl viceprimar Len Emil Balázs prezintă proiectul de hotărâre: după cum se ştie, autoritatea
locală a achiziţionat chioşcuri executate din lemn. Aceste chioşcuri sunt închiriate cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, precum şi pe timpul diferitelor ocazii festivale comercianţilor pot să
efectueze activităţi comerciale cu produse specifice sezonului. Consiliul are menirea să stabilească
preţul de pornire al licitaţiei, să aprobă caietul de sarcini şi a contractului cadru de închiriere.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 97/2020 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor din
lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni.
6) Punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat
de management al deşeurilor Harghita”, în vederea exercitării votului în numele
Municipiului Gheorgheni.
Dl director tehnic Fodor Vanyó Csaba prezintă proiectul de hotărâre: proiectul de hotărâre se
referă la acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului, domnului primar Nagy
Zoltan, de a vota „pentru” în numele şi pe seama Municipiului Gheorgheni la Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Iontercomunitară „Sistem Integrat de management al deşeurilor
Harghita”, din data de 02 iunie 2020.
Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii şi proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, adoptându-se
Hotărârea nr. 98/2020 - privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de management al deşeurilor
Harghita”, în vederea exercitării votului în numele Municipiului Gheorgheni.
Numai sunt alte probleme şi şedinţa se încheie.
Gheorgheni, la 28 mai 2020

Preşedintele şedinţei
Kémenes László

Secretar general
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Întocmit
Fejér László
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