
ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

COMUNA CERNAT 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES   -   VERBAL 

Încheiat azi, la data de 24.02.2021, la sediul Consiliului Local al comunei Cernat județul 

Covasna, cu ocazia ședinței ordinare al Consiliului Local Cernat, din luna februarie 2021, 

convocat de primarul comunei Cernat în baza art. 133 alin.(2) lit. a) și art. 134 alin. (1) din  OUG 

nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

înregistrat sub nr. 1118/24.02.2021. 

 

Sunt prezenți consilierii : 

1. Fábián Sándor 

2. Magori Istvan  

3. Gyergyay Aladár-Ștefan 

4. Lukács Tibor-Attila 

5. Vén Gábor 

6. Ambrus Alpár 

7. Dimény-Haszmann Orsolya 

8. Tóth Tihamér-Ödön 

9. Matei Zoltán 

10. Kerekes János 

11. Niczuj Ödön 

12. Nagyoláh Csilla 

13. Konczey Karoly Csaba 

 

În urma prezenței făcute de secretarul general al comunei, se constată că din 13 consilieri 

invitați sunt prezenți 13 consilieri.  

 În baza prevederilor art.137 din Codul administrativ, ședințele consiliului local se 

desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. La ședința de consiliul local 

mai participă și primarul comunei Cernat, domnul Rakosi Arpad, Deák Attila, consilier al 

primarului și domnul proiectant, Moldovan Nicușor. 

Secretarul comunei propune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Studiind 

procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei anterioare, nu are nimeni obiecțiuni.  

Secretarul comunei propune spre aprobare procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei 

anterioare al consiliului local.          

Cine este pentru? Cine este contra? Dacă se abţină cineva?   

 Consilierii prezenţi în unanimitate de voturi sunt de acord cu conţinutul procesului verbal 

încheiat cu ocazia ședinței anterioare a Consiliului Local Cernat,  pe care se aprobă. 

Domnul primar, prezintă proiectul ordinii de zi pentru şedința de astăzi în vederea 

aprobării acestora, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și 

statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr. 25/2013. 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului serviciului de 

salubrizare al Comunei Cernat aprobat prin HCL 69/2018 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei 

Cernat 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor  în care se realizează accesul 

pe proprietatea publică sau privată a comunei Cernat, în vederea construirii, 

instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de  comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii 

acestora 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului 

Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

7. Proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Cernat cu alte UAT în 

vederea înființării ADI ”Asociația Trei Scaune se dezvoltă – Felső-

Háromszék Fejlődik Egyesület” Informări și referate care nu necesită 

proiecte de hotărâre.   

  

În conformitate cu prevederile art. 135  alin. (6) domnul primar propune scoaterea 

de pe proiectul ordinii de zi  punctul 3, Proiect de hotărâre privind  modificarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare al Comunei Cernat aprobat prin HCL 

69/2018 și punctul 7, Proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Cernat cu alte 

UAT în vederea înființării ADI ”Asociația Trei Scaune se dezvoltă – Felső-

Háromszék Fejlődik Egyesület” Totodată, propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 

puncte:  

1. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 5/2021 adoptat de Consiliul 

Local Cernat 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și 

TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza SF), pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI DE APA 

POTABILA PENTRU SATUL ALBIS” 

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și 

TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza SF), pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI DE APA 

POTABILA PENTRU SATUL ICAFALĂU” 

 

 

Consilierii prezenți  aprobă pe ordinea de zi în următoarea ordine: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și 

statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 
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2. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor  în care se realizează accesul 

pe proprietatea publică sau privată a comunei Cernat, în vederea construirii, 

instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de  comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii 

acestora 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr. 25/2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului 

Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei 

Cernat 

6. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 5/2021 adoptat de 

Consiliul Local Cernat 

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și 

TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza SF), pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI DE 

APA POTABILA PENTRU SATUL ALBIS” 

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și 

TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza SF), pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI DE 

APA POTABILA PENTRU SATUL ICAFALĂU” 

9. Informări și referate care nu necesită proiecte de hotărâre.    

 

Se solicită de la cei prezenți  dacă sunt probleme urgente de discutat, ce nu pot fi amânate 

cu care proiectul ordinei de zi să fie completat. 

 

- În cadrul primului punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cernat. Au fost discuții în legătură Compartimentul de turism, respectiv posturile 

vacante. Consilierii au votat cu majoritate, domnul consilier Kerekes Janos și domnul consilier 

Matei Zoltan au votat împotrivă. 

 În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr. 8 /2021 privind aprobarea organigramei, 

numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cernat. 

 

- În cadrul al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

condițiilor  în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Cernat, în 

vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora. 

Au fost discuții în legătură cu necesitatea aprobării acestei hotărâri.  
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Consilierii au votat cu majoritate, domnul consilier Kerekes Janos și domnul consilier 

Ven Gabor au votat împotrivă. În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.9/2021 privind 

stabilirea condițiilor  în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

comunei Cernat, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării 

rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare 

susținerii acestora. 

 

- În cadrul al treilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr. 25/2013. 

Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu 

unanimitate. În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.10/2021 hotărâre privind modificarea 

și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr. 25/2013. 

 

 

- În cadrul al patrulea punct din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui 

studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Consilierii au votat cu majoritate, domnul consilier Kerekes Janos a votat împotrivă.  În 

acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr. 11/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a 

proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între 

județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

 

- În cadrul al cincilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la 

nivelul comunei Cernat. Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre,  consilierii au 

votat cu unanimitate.  

 În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.12/2021 privind hotărâre privind 

stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică, la nivelul comunei Cernat.  

 

- În cadrul al șaselea punct din ordinea de zi, Proiectul de privind modificarea HCL nr. 

5/2021 adoptat de Consiliul Local Cernat. Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de 

hotărâre,  consilierii au votat cu unanimitate.  

 În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.13/2021 privind modificarea HCL nr. 

5/2021 adoptat de Consiliul Local Cernat. 

 

- În cadrul al șaptelea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării 

documentației tehnico-economice (faza SF), pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI 

DE APA POTABILA PENTRU SATUL ALBIS”  
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După prezentarea proiectului de către domnul Moldovan Nicușor, se adoptă  

HOTĂRÂREA Nr.14/2021 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA 

DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza SF), 

pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI DE APA POTABILA PENTRU SATUL 

ALBIS”. 

 

- În cadrul al optelea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării 

documentației tehnico-economice (faza SF), pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI 

DE APA POTABILA PENTRU SATUL ICAFALĂU”  

După prezentarea proiectului de către domnul Moldovan Nicușor, se adoptă  

HOTĂRÂREA Nr.15/2021 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA 

DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza SF), 

pentru investiția ”REALIZAREA SISTEMULUI DE APA POTABILA PENTRU SATUL 

ICAFALĂU”. 

 

 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, Informări și referate care nu necesită proiecte de 

hotărâre, consilierii au dezbătut probelele legate de peste porcină, autostradă, cazul Bălan, 

probleme de urbanistică, regulament de pășunat, proiectul de gaze naturale. 

 

 

Problemele înscrise pe ordinea de zi au epuizate și ședința a luat sfârșit. 

 

Cernat la 24.02.2021. 

 

 

Președintele de ședință     Secretarul general al comunei 

Lukács Tibor Attila                     Kocsis Csilla Bea 


