
 

 

ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

COMUNA CERNAT 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES   -   VERBAL  

Încheiat azi, la data de 09.03.2022, la sediul Consiliului Local al comunei Cernat, județul 

Covasna, cu ocazia ședinței ordinare al Consiliului Local Cernat, din luna martie 2022, 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. 1413/01.03.2022. 

 

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. Fábián Sándor 

13. Vén Gábor 

 

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

invitați sunt prezenți 13 consilier. 

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 primarul comunei Cernat, domnul Rakosi Arpad și domnul Deak Attila, consilier al 

primarului. La prima parte al ședinței au participat reprezentanții ADISMID și Gosp com SRL. 

Au fost discuții în legătură cu modul de tarifare a serviciului de salubrizare în comuna Cernat și 

consilierii locali au prezentat problemele cetățenilor comunei . 

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 şedinţă de astăzi în vederea 

aprobării acestora, după cum urmează: 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al SC GOSP-

COM SRL   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L. 

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

statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat   

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

mandat special reprezentantului municipiului/orașului/comunei CERNAT în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV”” 

5. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei CERNAT la Asociația 

Comunelor din România    

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se 

poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Cernat, județul Covasna 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință si a modului de 

valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică 

a comunei Cernat 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri 

imobile, proprietate publică a comunei Cernat, către Școala Gimnazială 

”Végh Antal”  

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local   

11. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului și aprobarea modelului 

actului adițional la contractul de lucrări încheiat cu S.C. Baumeister SRL nr. 

4448/28.07.2020, aferent proiectului ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna 

Cernat, jud. Covasna” 

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. 

Primarul comunei Cernat propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de 

hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din Codul administrativ: 

1. Proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 

Comunei Cernat 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul 

județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” 

 

Consilierii prezenți  aprobă pe ordinea de zi în următoarea ordine: 

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

COM SRL   

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la 

Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” 
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3. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei CERNAT la Asociația 

Comunelor din România    

4. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință si a modului de 

valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică 

a comunei Cernat 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se 

poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Cernat, județul Covasna 

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

statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat   

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local   

9. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului și aprobarea modelului 

actului adițional la contractul de lucrări încheiat cu S.C. Baumeister SRL nr. 

4448/28.07.2020, aferent proiectului ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna 

Cernat, jud. Covasna” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui 

mandat special reprezentantului municipiului/orașului/comunei CERNAT în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” 

11. Proiectul de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte 

interesele Comunei Cernat 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri 

imobile, proprietate publică a comunei Cernat, către Școala Gimnazială 

”Végh Antal”  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L. 

14. Informări și referate care nu necesită proiecte de hotărâre    

 

- În cadrul primului 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.12/2022 privind modificarea Actului 

Constitutiv al SC GOSP-COM SRL. 

 

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

participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului „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.13/2022 privind aprobarea 

participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului 

„Școală după școală” 
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- În cadrul al treilea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind aderarea 

comunei CERNAT la Asociația Comunelor din România    

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

majoritate. Se abține domnul consilier Kerekes Janos și domnul consilier Niczuj Odon. În acest 

sens se adoptă  HOTĂRÂREA Nr.14/2022 privind aderarea comunei CERNAT la Asociația 

Comunelor din România    

 

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

Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.15/2022 privind însușirea Acordului 

de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern. 

 

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

prețului de referință si a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier 

proprietate publică a 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.16/2022 privind aprobarea prețului 

de referință si a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier 

proprietate publică a comunei Cernat. 

 

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

volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate 

publică a comunei Cernat, județul Covasna 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.17/2022 privind aprobarea volumului 

de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică 

a comunei Cernat, județul Covasna. 

 

- În cadrul al șaptelea 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 . 

În urma discuțiilor referitor la gradul profesional a posturilor vacante, se adoptă cu 

unanimitate HOTĂRÂREA Nr.18/2022 privind aprobarea organigramei, numărul de 

personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat.   

 

- În cadrul al optulea punct din ordinea de zi, Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local . 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.19/2022 privind rectificarea bugetului 

local . 

 

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

bugetului și aprobarea modelului actului adițional la contractul de lucrări încheiat cu S.C. 
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Baumeister SRL nr. 4448/28.07.2020, aferent proiectului ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna 

Cernat, jud. Covasna” 

Consilierii au cerut pentru ședința următoare de consiliul local, o prezentare detaliată a 

bugetului proiectului ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”. Consilierii au 

votat cu unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.20/2022 privind modificarea 

bugetului și aprobarea modelului actului adițional la contractul de lucrări încheiat cu S.C. 

Baumeister SRL nr. 4448/28.07.2020, aferent proiectului ”Reabilitare clădiri școlare în 

Comuna Cernat, jud. Covasna” 

 

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

unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

municipiului/orașului/comunei CERNAT în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.21/2022 privind aprobarea unui 

studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

municipiului/orașului/comunei CERNAT în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” 

 

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

angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 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.22/2022 privind angajarea unui 

avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat 

 

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

aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Cernat, 

către Școala Gimnazială ”Végh Antal”.  

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.23/2022 privind aprobarea dării în 

administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Cernat, către Școala 

Gimnazială ”Végh Antal”. 

 

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

aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L. 

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

unanimitate. În acest sens se adoptă HOTĂRÂREA Nr.24/2022 privind aprobarea bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. GOSP-COM S.R.L. 
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La ultimul punct de pe ordinea de zi, Informări și referate care nu necesită proiecte de 

hotărâre, au fost discuții în legătură cu proiectul de depus la CNI, cererea domnului Olah Sandor 

si desemnarea consilierilor în Comisii de specialitate, în conformitate cu Regulamentul de 

pășunat: Kekekes Janos, Toth Tihamer Odon, respectiv Konczey Csaba si Matei Zoltan.   

 

 

 

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

 

Cernat la 09.03.2022. 

 

 

Președintele de ședință     Secretarul general al comunei 

Kerekes János                     Kocsis Csilla Bea 
 


