
 

 

ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

COMUNA CERNAT 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES   -   VERBAL 

Încheiat azi, la data de 21.12.2021, la sediul Consiliului Local al comunei Cernat, județul 

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

invitația înregistrat sub nr. 8082/13.12.2021. 

 

Sunt prezenți consilierii : 

1. Magori Istvan  

2. Ambrus Alpár  

3. Tóth Tihamér-Ödön  

4. Niczuj Ödön 

5. Nagyoláh Csilla  

6. Konczey Karoly Csaba 

7. Dimény-Haszmann Orsolya 

8. Gyergyay Aladár-Ștefan 

9. Kerekes János, 

10. Matei Zoltán 

11. Lukács Tibor-Attila 

12. Vén Gábor  

13. Fábián Sándor 

 

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. 

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

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

Președintele de ședință 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 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021 

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

Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
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transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

de gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

4. 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 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al SC GOSP-

COM SRL 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local”, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care 

prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se 

pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din 

comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022 

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

statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de emitere a 

acordului şj a autorizaţiei de funcționare a operatorilor economici care 

desfaşoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, 

producţie şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat  

11. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al 

localităţii Cernat, judeţul Covasna, pe anul şcolar 2022-2023   

12. 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 ordinea de zi să fie completat. 

La Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al 

localităţii Cernat, judeţul Covasna, pe anul şcolar 2022-2023, IȘJ nu a trimsi avizul, domnul 

primar propune amânarea adoptării a proiectului pentru ședința următoare. 

 

Consilierii prezenți  aprobă pe ordinea de zi în următoarea ordine: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021 

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

Actului adițional nr. 7 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 S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

de gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

4. 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 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al SC GOSP-

COM SRL 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local”, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care 

prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se 

pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din 

comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022 

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

statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de emitere a 

acordului şj a autorizaţiei de funcționare a operatorilor economici care 

desfaşoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, 

producţie şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat  

11. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al 

localităţii Cernat, judeţul Covasna, pe anul şcolar 2022-2023   

12. Informări și referate care nu necesită proiecte de hotărâre       

 

- În cadrul primului punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

În urma discuțiilor, consilierii au votat cu unanimitate. În acest sens se adoptă  

HOTĂRÂREA Nr.71/2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

 

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

studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 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 S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

În urma discuțiilor, consilierii au votat cu unanimitate. În acest sens se adoptă  

HOTĂRÂREA Nr.72/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 7 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 

S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

 

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

Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

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

majoritate. O abținere: domnul consilier Toth Tihamer Odon. În acest sens se adoptă  

HOTĂRÂREA Nr.73/2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 

gestionare a deșeurilor în județul Covasna 
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- În cadrul al patrulea 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. 

În urma discuțiilor, consilierii nu au fost de acord cu modificările aduse de acest proiect 

de hotărâre. Adoptarea unei hotărâri pentru ședința AGA este necesar, din acest motiv se adoptă 

HOTĂRÂREA Nr.74/2021 privind respingerea proiectului 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. 

 

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

Actului Constitutiv al SC GOSP-COM SRL. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.75/2021 privind modificarea Actului 

Constitutiv al SC GOSP-COM SRL. 

 

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

aprobarea nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.76/2021 privind stabilirea și 

aprobarea nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022. 

 

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

„Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor 

social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.77/2021 privind aprobarea „Planului 

de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor 

social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022. 

 

- În cadrul al optulea punct din ordinea de zi, Proiectul de privind stabilirea cuantumului 

burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat 

din comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.78/2021 privind stabilirea 

cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022. 

 

- În cadrul al nouălea 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. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.79/2021 privind aprobarea 
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organigramei, numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernat 

 

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

Regulamentului de emitere a acordului şj a autoriza ţiei de funcționare a operatorilor economici 

care desfaşoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie şi altele pe 

teritoriul administrativ al comunei Cernat. 

Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, a prevăzut la proiectul de hotărâre 

obligativitatea solicitării unei acord de funcționare pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în 

structurile de vânzare, fixe sau ambulant, pe raza comunei Cernat altele decât codurile CAEN 

prevăzute în grupele 561,563 şi 932. În urma discuțiilor, prevederile privitoare la acordul de 

funcționar au fost eliminate din proiect și în acest sens s-a adoptat HOTĂRÂREA Nr.80/2021 

privind aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a operatorilor 

economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, 

producţie şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat. 

 

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

hotărâre, consilierii au dezbătut cererea domnului consilier Matei Zoltan cu privire la: modul de 

îndeplinire a obiectivelor prevăzute în lista de investiții pentru anul 2021 (casa de vacanță la 

Cetatea Ika, realizării unei parcări în centrul comunei etc.); punerea în aplicarea a prevederilor 

HCL privind interzicerea parcării a autovehiculelor grele în raza comunei Cernat; stadiul 

proiectelor finanțate din bugetul local; starea drumurilor forestiere.  

 

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

 

Cernat la 21.12.2021. 

 

 

Președintele de ședință     Secretarul general al comunei 

Mágori István                     Kocsis Csilla Bea 


