ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

Nr. înreg.17922/2020

PROCES-VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei de lucru extraordinare a
Consiliului Local Gheorgheni, din data de 20 noiembrie 2020

Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni a fost convocată pentru data de 20
noiembrie 2020, orele 13:00, conform disp. Primarului Municipiului Gheorgheni nr. 733/2020
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 Erős Levente care
salută pe cei prezenţi în sala de şedinţă, îl roagă pe dl Selyem-Hideg Norbert-Vencel, secretar
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 17 consilieri sunt prezenţi 16 consilieri, absent 1 dl
consilier Máyer Robert, şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.
Din partea executivului participă la şedinţă: directorul executiv, angajaţi ai aparatului de
specialitate, reprezentanţii mass-media.
Dl consilier Erős Levente, preşedintele şedinţei- aduce la cunoştiinţa celor prezenţi
ordinea de zi şi cere ca încă un proiecte să fie întrodus pe ordinea de zi la punctul 9, cu această
modificare supune spre aprobare, astfel cu 16 voturi pentru, se aprobă ordinea de zi.
Proiectele propuse pentru dezbatere şi aprobare sunt următoarele:
Proiectele propuse pe ordinea de zi:
1) Aprobarea procesului verbal ședinței extraordinare din data de 20 octombrie 2020
respectiv aședinței extraordinare din data de 10 noiembrie 2020 a Consiliului Local al
municipiului Gheorgheni ;
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
3) Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.22/2020, privind
aprobarea cererii de trecere a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul
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Florilor bl.51, județul Harghita, din domeniul public al statului român și din administrarea
Ministerului Sănătății în domeniul public al Municipiului Gheorgheni și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
4) Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de închiriere nr.9460/25.11.2010,
prin denunțare unilaterală de către locator;
5) Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de închiriere nr.5454/28.06.2010,
prin denunțare unilaterală de către locator;
6) Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții respectiv
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Gheorgheni;
7) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate
al primarului Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni;
8) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțiilor Consiliului Local Gheorgheni
în consiliile de administrație ale intituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Gheorgheni,
pentru anul școlar 2020-2021;
9) Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de
investiție;
10) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020;
11) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului”Îmbunătățirea infrastructurii TIC în
domeniul e- educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni”;
12) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni, precum și a membrilor supleanți în Consiliului de administrație al
Spitalului Municipal Gheorgheni;

Punctul unu al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal ședinței extraordinare din data
de 20 octombrie 2020 respectiv aședinței extraordinare din data de 10 noiembrie 2020 a
Consiliului Local al municipiului Gheorgheni ;
Se aprobă cele două procese verbale cu 15 voturi pentru și o abținere.
Punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
Dl viceprimar Len Emil Balázs prezintă pe scurt proiectul de hotărâre inițiat și îl
propune spre dezbatere.
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Dl consilier Erős Levente arată faptul că există mai multe modificări și începe să prezinte
în detaliu articolele pe rând unde sunt propuse diferitele modificări. Totodată întreabă faptul că
mai este cineva care ar propune modificări.
Dl consilier Bajkó László susține faptul că ieri la sedința comisiilor au fost inițiate
modificările și este de părere că ar fi fost bine să se trimită regulamentul cu modificări tuturor
consilierilor. El totodată precizează că acest document este destul de amplu ,iar codul
administrativ indică ce modificări pot fi propuse , nu se pot face alte modificări. Dacă este un act
normativ atunci acest document ar trebui afișat pentru 30 de zile, dar este și o altă soluție
consilierii pot să trimită înapoi acest document la inițiator.
Dl secretar general al UAT –prezintă faptul că elaborarea proiectelor de hotărâre trebuie
să se facă conform legii, așa trebuie făcut cum scrie în codul administrativ.Da este un act normativ
dar numai pentru consilieri, este un regulament interior pentru consilierii locali . Trebuie urmat
cerințele din Codul Administrativ. Se impun modificări de fond la acest act normativ,ar trebui
trimis înapoi la inițiator și la compartimentul juridic.
Dl consilier Bajkó László- este un act după care vom lucra timp de 4 ani.
Dl consilier Kolcsár Béla – ce înseamnă modificare substanțială , dacă nu sunt multe
modificări atunci să le parcurgem, acuma, dacă nu să trimitem înapoi la inițiator!
Dl consilier Erős Levente începe să parcurgă articolele la care se propun modificări.
Domnul consilier începe cu art.19 cu puncte de la acest articol sunt diferite propuneri de
modificare și parcurge până la art.20 , pănă la urmă se propune scoaterea de pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre inițiat și retrimiterea la inițiator, astfel cu 16 voturi pentru, se scoate
proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
Punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL
nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spații din imobilul situat în municipiul
Gheorgheni, cartierul Florilor bl.51, județul Harghita, din domeniul public al statului român și
din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al Municipiului Gheorgheni și
administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
Dl Selyem Hideg Norbert Vencel secretar general al UAT- prezintă în detaliu proiectul
de hotărâre inițiat.
Astfel se supune la vot proiectul de hotărâre, cu 16 voturi pentru , adoptându- se HOTĂRÂREA
nr.184/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr.22/2020, privind aprobarea cererii de
trecere a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl.51,
județul Harghita, din domeniul public al statului român și din administrarea Ministerului
Sănătății în domeniul public al Municipiului Gheorgheni și administrarea Consiliului Local
al Municipiului Gheorgheni;
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Punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de
închiriere nr.9460/25.11.2010, prin denunțare unilaterală de către locator;
Dl viceprimar Len Emil Balázs- prezintă proiectul de hotărâre și menționează faptul că
este necesar denunțarea contractului de către locator datorită faptului că această clădire a fost
inclusă într-un proiect, iar acest proiect nu poate să inceapă numai dacă în clădire nu se află nici
un locatar.
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu
16 voturi pentru, adoptându-se HOTĂRÂREA nr.185/2020 privind încetarea Contractului de
închiriere nr.9460/25.11.2010, prin denunțare unilaterală de către locator;
Punctul cinci al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de
închiriere nr.5454/28.06.2010, prin denunțare unilaterală de către locator;
Dl Kémenes László consilier-domnul consilier specifică faptul că au luat la cunoștință
decizia locatorului, dar roagă autoritatea locală să li se atribuie un nou sediu pentru partid.
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 16 voturi
pentru, adoptându-se HOTĂRÂREA nr.186/2020 privind încetarea Contractului de închiriere
nr.5454/28.06.2010, prin denunțare unilaterală de către locator;
Punctul șase al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a
Statului de funcții respectiv completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Spitalului Municipal Gheorgheni;
Dl viceprimar Len Emil Balázs- în cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni este necesar
înfințarea unui compartiment de contabilitate , iar pentru aceasta este necesar modificarea
organigramei și a statului de funcții. Nu se va schimba suma la poziția de cheltuieli cu personalul.
Personalul deja există dar lucrează la un alt compartiment.
Dna consilier Doboș Cornelia –precizează faptul că era externalizat acest serviciu și era
un manager financiar.
Dl Bajkó László consilier dl consilier spune că se țtia acest lucru și nu înțelege ca la o
instituție publică cum se putea lucra și așa.
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 16 voturi
pentru, adoptându-se HOTĂRÂREA nr.187/2020 privind modificarea Organigramei și a
Statului de funcții respectiv completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Spitalului Municipal Gheorgheni;
Punctul șapte al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
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Dl viceprimar –prezintă proiectul de hotărâre inițiat și arată faptul că se are in vedere
modificarea unui post din referent de specialitate în inspector superior la aparatul de specialitate
al primarului.
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 16 voturi
pentru, adoptându-se HOTĂRÂREA nr.188/2020 privind modificarea Statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni;
Punctul opt al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțiilor
Consiliului Local Gheorgheni în consiliile de administrație ale intituțiilor de învățământ
preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul școlar 2020-2021;
Sunt propuși următorii consilieri pentru a reprezenta Consiliul Local în consiliile de administrație
ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul școlar 2020-2021:
1.Liceul Teoretic”Salamon Ernő”:Csergő Ottó, Erős Levente
2. Liceul Teoretic “Sfântu Nicolae”:Doboș Cornelia, Benedek Csaba
3. Colegiul tehnic “Batthyány Ignác”:Kulcsár László
4. Liceul Tenologic “Fogarasy Mihály”: Máyer Robert
5. Școala Gimnazială “Fogarasy Mihály”: Keresztes Zsombor, Csergő Ottó, Barabas OrsolyaHenrietta
6. Școala Gimnazială”Vaskertes”: Barabas Orsolya- Henrietta, Benedek Csaba, Kolcsár Béla
7. Școala Gimnazială” Kós Károly”: Erős Levente
8.Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni: Keresztes Zsombor
Dl consilier Vadász Szatmári István: este mirat de faptul că, dacă s-au schimbat
“puterile” dintre cele două partide , nu s-a lua în vedere profesionalismul. După ce cei de la
UDMR și-au împărțit între ei locurile, au precizat că au rămas trei locuri pentru consilierii din
partidul AM T-EMSZ precizez încă odată că nu s-a luat în vedere profesionalismul.
Dl consilier Erős Levente arată faptul că ,dacă se ia în vedere proporționalitatea atunci
pentru cei de la AMT-EMSZ revine 2,1 iar noi am atribuit 3 locuri. După ce partidul nu s-a angajat
să ocupe nici un loc, locurile au fost atribuite consilierilor UDMR:
Dl consilier Csergő Ottó: precizează faptul că nu contează cine și câți ani a fost consilier,
este puțin supărător acum fiecare dintre noi lucrează pentru cetățenii orașului.
Dl consilier Vadász Szatmári István:precizează încă odată că nu s-a luat în vedere
profesionalismul individual.
Dl consilier Erős Levente: spune încă odată că a fost luat în vedere profesionalismul!
Dl consilier Kémenes László specifică faptul că întradevăr trebuia să se aibă în vedere
profesionalismul, trebuia să se dezbată mai pe larg!
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Dl consilier Bajkó László întreabă dacă este cineva care vrea să fie într-o altă comisie.
Dl consilier Erős Levente: este o decizie politică dar s-aluat în vedere și
profesionalismul.
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 11 voturi
pentru și 5 voturi abținere, adoptându-se HOTĂRÂREA nr.189/2020 privind desemnarea
reprezentanțiilor Consiliului Local Gheorgheni în consiliile de administrație ale intituțiilor de
învățământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul școlar 2020-2021;
Punctul nouă al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de
fundamentare a unui obiectiv nou de investiție;
Dl viceprimar Len Emil Balázs:descrie pe scurt proiectul de hotărâre inițiat și îl propune
spre dezbatere, el specifică că este vorba de achiziționarea unor echipamente IT pentru toți elevii
și profesorii lor din școlile municipalității.
Dl consilier Vadász Szatmári István crede că bugetul municipiului nu v-a putea susține
această cheltuială, întreabă dacă s-a luat în vedere că 30% din elevi au tablete și laptopuri
performante.
A sosit la ședință și dl primar la ora 14,30.
Dl primar Csergő Tibor András susține faptul că autoritatea locală nu poate să ia decizii
în ceea ce privește achiziționarea echipamentelor, acesta a fost decis pe plan național, dar încă
nu se știe procedura dde achiziție a acestor echipamnete.
Fiecare școală a depus numărul total de elevi și profesori, cca 200 euro va fi laptopul sau tableta,
avem problemă la Lacu Roșu deoarece acolo nu prea este semnal.
Dl consilier Bajkó László fiecare elev va primi un laptop și un abonament?
Dl primar Csergő Tibor András Da, așa este.
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 16 voturi
pentru, adoptându-se HOTĂRÂREA nr.190/2020 privind aprobarea notei de fundamentare a
unui obiectiv nou de investiție;
Punctul zece al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020;
Dl primar Csergő Tibor András prezintă în detaliu proiectul de hotărâre inițiat.
Dl viceprimar pleacă din sala de ședință la ora 14,35
Nu sunt discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 15 voturi pentru,
adoptându-se

HOTĂRÂREA nr.191/2020 privind modificarea bugetului de venituri și

cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020;
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Punctul unsprezece al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului”Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e- educație, în unitățile de învățământ
din Municipiul Gheorgheni”;
Dl viceprimar pleacă din sala de ședință la ora 14,38
Dl primar Csergő Tibor András prezintă în detaliu proiectul de hotărâre inițiat.
Nu sunt discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 16 voturi pentru,
adoptându-se

HOTĂRÂREA nr.192/2020 privind aprobarea proiectului”Îmbunătățirea

infrastructurii TIC în domeniul e- educație, în unitățile de învățământ din Municipiul
Gheorgheni”;
Punctul douăsprezece al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, precum și a membrilor supleanți
în Consiliului de administrație al Spitalului Municipal Gheorgheni;
Dl primar Csergő Tibor András prezintă în detaliu proiectul de hotărâre inițiat.
Dl consilier Kémenes László întreabă dacă cineva este angajat în cadrul spitalului este
incompatibil să fie ca membru supleant, dacă nu atunci îl propun pe dl Tusa Szilárd Lajos.
Dl secretar general al UAT Selyem Hideg Norbert Vencel- în cazul în care deține o
funcție de conducere, dacă este printre trei posturi de conducere.
Dna consilier Doboș Cornelia –întreabă dacă șeful de secție, nu este incompatibil?
Spune mai departe că unul dintre membrii trebuie să fie economist.
Dl consilier Kulcsár László face propunerea astfel dl. Benedek Csaba –membru, dna
Doboș Cornelia-membru, Dl Bajkó László respectiv Kolcsár Béla- membrii supleanți.
Dl consilier Kémenes László propune ca membru supleant pe dl Tusa Szilárd Lajos.
Dl consilier Bajkó László trebuie să fie în consiliu doi economiști, membrii dna Doboș
Cornelia și dl Benedek Csaba, supleanți Bajkó László.
Dl consilier Tusa Szilárd Lajos se retrage de la nominalizare!
Nu mai sunt alte discuții, președintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat astfel cu 16 voturi
pentru, adoptându-se

HOTĂRÂREA nr.193/2020 privind desemnarea reprezentanților

Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, precum și a membrilor supleanți în Consiliului
de administrație al Spitalului Municipal Gheorgheni;
Dl consilier Erős Levente prezintă faptul că au fost constituite comisiile de specialitate:
Comisia nr.1- președinte- Csavar Gábor
secretar-

Kulcsár László

membrii- Kolcsár Béla, Antal Szabolcs, Málnási Huba-István
Comisia nr.2- președinte-Kolcsár Béla
secretar-Barabás Orsolya-Henrietta
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membrii-Vadász Szatmári István, Málnási Huba-István, Mayer Robert
Comisia nr.3- președinte – Kulcsár László
secretar- Csergő Ottó
membrii- Keresztes Zsombor, Vadász Szatmári István, Kémenes László
Comisia nr.4- președinte –Benedek Csaba
secretar – Doboș Cornelia
membrii - Barabás Orsolya-Henrietta, Keresztes Zsombor, Tusa Szilárd Lajos
Comisia nr.5 –președinte – Erős Levente
secretar- Csavar Gábor
membrii –Csergő Ottó, Bajkó László, Antal Szabolcs
Dl consilier Bajkó Laszló aduce în vedere pentru consilierii noi veniți , faptul că a fost
ținut adunare generală la Lacu Roșu în legătură cu societatea Monturist cu cei din Budapesta și
acolo s-a stabilit că societatea trebuie dizolvată, au trecut trei luni de atunci și nu s-a întreprins
nimic, nu sunt informații în acest sens. Dl consilier consideră că dl secretar ar trebui să trimită o
somație sau o adresă către firmă. Firma ar fi trebuit să facă o evaluar, dar nu se știe dacă a făcuto sau nu?
Dl secretar general al UAT –specifică faptul că procedural această cerere trebuia făcută
în cadrul ședinței de consiliu. dar totuși dl secretar îl v-a întreba pe administratorul firmei, dacă
a făcut demersuri în acest sens.
Domnii consilieri îl roagă pe dl secretar să i-a parte la aceste întrevederi.
Nu mai sunt alte discuţii preşedintele şedinţei le mulţumeşte celor prezenţi şi declară închisă
şedinţa la ora 15,00.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Erős Levente

SECRETARUL GENERAL AL UAT
Selyem Hideg Norbert Vencel

Întocmit:Zerkula Angelica
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