
 

 

ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

COMUNA CERNAT 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES   -   VERBAL 

Încheiat azi, la data de 22.09.2021, la sediul Consiliului Local al comunei Cernat, județul 

Covasna, cu ocazia ședinței extraordinare al Consiliului Local Cernat, din luna septembrie 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. 6167/22.09.2021. 

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 

 

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

invitați sunt prezenți 11 consilieri.  

Lipsește domnul consilier Fábián Sándor și domnul consilier Vén Gábor. 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 și Deák Attila, consilier al primarului. 

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 

2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului” CONSILIUL LOCAL 

Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT” 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică, desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul de Contract de parteneriat 

încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și școala 

Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și 

implementării în comun a programului ”Centru educațional școală după 

școală”  

5. 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. 

În conformitate cu prevederile art. 135  alin. (8) domnul primar propune suplimentarea 

ordinii de zi cu: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general 

pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați aferente investitiei  ,,Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Cernat, judetul Covasna" 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general 

pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați aferente investitiei  ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, 

jud. Covasna” 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a 

imobilului denumit Școala generală cu clasele I-IV comuna Cernat pentru o perioadă 

nedeterminată în Conacul Farkas. 

Totodată, se propune amânarea Proiectului de hotărâre privind privind aprobarea 

Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, desfăşurarea activităţilor 

comerciale şi a serviciilor de piaţă. 

 

Consilierii prezenți  aprobă pe ordinea de zi în următoarea ordine: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local 

2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului” CONSILIUL LOCAL 

Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică, desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul de Contract de parteneriat 

încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și școala 

Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și 

implementării în comun a programului ”Centru educațional școală după 

școală”  

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și 

devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării 
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proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente 

investitiei  ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judetul 

Covasna" 

6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și 

devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării 

proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente 

investitiei  ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna” 

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destinației a imobilului denumit Școala generală cu clasele I-IV comuna 

Cernat pentru o perioadă nedeterminată în Conacul Farkas. 

8. 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.  

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

HOTĂRÂREA Nr.50/2021 cu privire la rectificarea bugetului local. 

 

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

serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 

ȘI DE CANALIZARE AL 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.51/2021 privind înființarea 

serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT” 

 

- În cadrul al treilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre 1. privind 

aprobarea proiectul de Contract de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină 

”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și 

implementării în comun a programului ”Centru educațional școală după școală”  

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

unanimitate. În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.52/2021 privind aprobarea proiectul 

de Contract de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și 

școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și implementării 

în comun a programului ”Centru educațional școală după școală” 

 

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

devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea 

cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente 

investitiei  ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judetul Covasna" 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.53/2021 privind aprobarea devizului 

general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea 

cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente 

investitiei  ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judetul Covasna" 
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- În cadrul al cincilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea 

cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente 

investitiei  ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna” 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă. În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.54/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de 

executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați aferente investitiei  ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. 

Covasna” 

 

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

propunerii de schimbare a destinației a imobilului denumit Școala generală cu clasele I-IV 

comuna Cernat pentru o perioadă nedeterminată în Conacul Farkas. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă. În acest sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.55/2021 

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a imobilului denumit Școala 

generală cu clasele I-IV comuna Cernat pentru o perioadă nedeterminată în Conacul 

Farkas. 

 

 

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

hotărâre, consilierii au dezbătut probelele legate de: 

- Programul National de Dezvoltare Locale III 

- Probleme legate de cimitirul comunei 

- Statuia lui Sylvester Lajos, din comuna Cernat 

 

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

 

Cernat la 22.09.2021. 

 

 

Președintele de ședință     Secretarul general al comunei 

Dimény-Haszmann Orsolya                    Kocsis Csilla Bea 


