ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA CERNAT
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat azi, la data de 21.07.2021, la sediul Consiliului Local al comunei Cernat, județul
Covasna, cu ocazia ședinței ordinare al Consiliului Local Cernat, din luna iulie 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. 4963/21.07.2021.
Sunt prezenți consilierii :
1. Fábián Sándor
2. Magori Istvan
3. Vén Gábor
4. Ambrus Alpár
5. Tóth Tihamér-Ödön
6. Niczuj Ödön
7. Nagyoláh Csilla
8. Konczey Karoly Csaba
9. Dimény-Haszmann Orsolya
10. Gyergyay Aladár-Ștefan
11. Kerekes János,
În urma prezenței făcute de secretarul general al comunei, se constată că din 13 consilieri
invitați sunt prezenți 11 consilieri. Lipsește domnul consilier Matei Zoltán și domnul consilier
Lukács Tibor-Attila , din motive personale.
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 modificarea bugetului local pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și
statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 22/2021 privind finanțarea
încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din

4.

5.
6.

7.

intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în
condiţiile Legii nr. 184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul
sănătăţii publice sau din alte raţiuni de interes public
Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de
apă și canalizare a comunei Cernat din compartiment funcțional fără
personalitate juridică în serviciu public de interes local cu personalitate
juridică, organizată în subordinea Consiliului Local Cernat precum dării în
administrare și exploatare a serviciului public și a sistemului de apă și
canalizare a comunei
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de
furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. NR. 25/2021 privind
asocierea U.A.T. CERNAT cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
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 alegerea președintelui de ședință,
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE
PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru
investiția ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de sus” din Județul Covasna,
Comuna Cernat”
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul
județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de
urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024.
Totodată, se propune amânarea Proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr
22/2021 privind finanțarea încheierea unui contract de prestări servicii pentru recoltarea din
intravilanul comunei Cernat a unor exemplare din fauna sălbatică, în condiţiile Legii nr.
184/2017 în baza cotelor de recoltă aprobate, în interesul sănătăţii publice sau din alte raţiuni de
interes public și Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de apă și
canalizare a comunei Cernat din compartiment funcțional fără personalitate juridică în serviciu
public de interes local cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Local
Cernat precum dării în administrare și exploatare a serviciului public și a sistemului de apă și
canalizare a comunei. Domnul primar a solicitat un Studiu de oportunitate pentru fundamentarea
si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare.
Consilierii prezenți aprobă pe ordinea de zi în următoarea ordine:
1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2021
2. 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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3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de
furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
5. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. NR. 25/2021 privind
asocierea U.A.T. CERNAT cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și
TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnicoeconomice pentru investiția ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din
Cernatul de sus” din Județul Covasna, Comuna Cernat”
7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la
Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente
serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor
locale comunale, în perioada 2021-2024.
8. Informări și referate care nu necesită proiecte de hotărâre
- În cadrul primului punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea bugetului local pe anul 2021
Consilierii locali au solicitat motivarea modificării bugetului local și a listei de investiți.
În urma discuțiilor, consilierii au votat cu unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA
Nr.38/2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021.
- În cadrul al doilea 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
majoritate, 1 abținere – domnul consilier Kerekes Janos. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA
Nr.39/2021 privind aprobarea organigramei, numărul de personal și statul de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat
- În cadrul al treilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă
HOTĂRÂREA Nr.40/2021 privind alegerea
președintelui de ședință
- În cadrul al patrulea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
modelului cadru al noului Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.41/2021 privind aprobarea modelului
cadru al noului Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare
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- În cadrul al cincilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind revocarea
HCL nr. NR. 25/2021 privind asocierea U.A.T. CERNAT cu alte unități administrativ-teritoriale,
în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ
TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.42/2021 privind revocarea HCL nr.
NR. 25/2021 privind asocierea U.A.T. CERNAT cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ
TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
- În cadrul al șaselea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării
documentației tehnico-economice pentru investiția ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din
Cernatul de sus” din Județul Covasna, Comuna Cernat”
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.43/2021 privind aprobarea fazelor
NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării
documentației tehnico-economice pentru investiția ”Realizare scară de evacuare la
Grădinița din Cernatul de sus” din Județul Covasna, Comuna Cernat”
- În cadrul al șaptelea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării comunei Cernat la Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor
aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale
comunale, în perioada 2021-2024.
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.44/2021 privind privind aprobarea
participării comunei Cernat la Programul județean privind dotarea personalului și
spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor
locale comunale, în perioada 2021-2024.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, Informări și referate care nu necesită proiecte de
hotărâre, consilierii au dezbătut probelele legate de:
- Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Cernat, serviciu public de
interes local cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Local
Cernat precum dării în administrare și exploatare a serviciului public și a sistemului
de apă și canalizare a comunei
Problemele înscrise pe ordinea de zi au epuizate și ședința a luat sfârșit.
Cernat la 21.07.2021.
Președintele de ședință
Vén Gábor

Secretarul general al comunei
Kocsis Csilla Bea
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