ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA CERNAT
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat azi, la data de 30.06.2021, la sediul Consiliului Local al comunei Cernat, județul
Covasna, cu ocazia ședinței ordinare al Consiliului Local Cernat, din luna iunie 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. 4562/30.06.2021.
Sunt prezenți consilierii :
1. Fábián Sándor
2. Magori Istvan
3. Lukács Tibor-Attila
4. Vén Gábor
5. Ambrus Alpár
6. Tóth Tihamér-Ödön
7. Matei Zoltán
8. Niczuj Ödön
9. Nagyoláh Csilla
10. Konczey Karoly Csaba
11. Dimény-Haszmann Orsolya
12. Gyergyay Aladár-Ștefan

În urma prezenței făcute de secretarul general al comunei, se constată că din 13 consilieri
invitați sunt prezenți 12 consilieri. Lipsește domnul consilier Kerekes János, 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:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de încheiere
pe raza Comunei Cernat
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Investiției ”Instalarea sistemului
CCTV-IP- Supraveghere drumuri comunale în comuna Cernat, Icafalău și
Albiș”
3. Proiect de hotărâre privind participarea comunei Cernat la Programul
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de
proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza
DALI), pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul
Covasna, Comuna Cernat”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Realizare scară de
evacuare la Grădinița din Cernatul de sus”
6. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea modificării și completării
Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic
Közösségek Közti Társulás
7. 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 nominalizarea agenţilor economici din reţeaua
comercială a comunei Cernat care vor distribui produse raţionalizate către populaţie.
Consilierii prezenți aprobă pe ordinea de zi în următoarea ordine:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de încheiere
pe raza Comunei Cernat
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Investiției ”Instalarea sistemului
CCTV-IP- Supraveghere drumuri comunale în comuna Cernat, Icafalău și
Albiș”
3. Proiect de hotărâre privind participarea comunei Cernat la Programul
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de
proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza
DALI), pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul
Covasna, Comuna Cernat”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Realizare scară de
evacuare la Grădinița din Cernatul de sus”
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6. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea modificării și completării
Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic
Közösségek Közti Társulás
7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua
comercială a comunei Cernat care vor distribui produse raţionalizate către
populaţie.
8. Informări și referate care nu necesită proiecte de hotărâre
- În cadrul primului punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim
de încheiere pe raza 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.31/2021 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în
regim de încheiere pe raza Comunei Cernat.
- În cadrul al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri comunale în comuna Cernat,
Icafalău și Albiș”
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.32/2021 privind aprobarea Investiției
”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri comunale în comuna Cernat,
Icafalău și Albiș”
- În cadrul al treilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind participarea
comunei Cernat la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a
energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.33/2021 privind participarea
comunei Cernat la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.
- În cadrul al patrulea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Notei conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice
(faza DALI), pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” 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.34/2021 privind aprobarea Notei
conceptuale și Temei de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice
(faza DALI), pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, Comuna Cernat”
- În cadrul al cincilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aprobarea
investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de sus”
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Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.35/2021 privind aprobarea investiției
”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de sus”
- În cadrul al șaselea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Agrosic Közösségek Közti Társulás
Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.36/2021 privind pentru aprobarea
modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás
- În cadrul al șaptelea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind
nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Cernat care vor distribui
produse raţionalizate către populaţie.
\Nu au fost discuții în legătură cu acest proiect de hotărâre, consilierii au votat cu
unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.37/2021 privind nominalizarea
agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Cernat care vor distribui produse
raţionalizate către populaţie.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, Informări și referate care nu necesită proiecte de
hotărâre, consilierii au dezbătut probelele legate de:
- Cererea părințiilor care au solicitat grădiniță cu program prelungit. A fost prezentat și
soluția oferită de către Asociația Diakonia.
- A fost prezentat proiectul pentru modernizarea drumurilor agricole
Problemele înscrise pe ordinea de zi au epuizate și ședința a luat sfârșit.
Cernat la 30.06.2021.
Președintele de ședință
Vén Gábor

Secretarul general al comunei
Kocsis Csilla Bea
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