
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL DITRĂU

P R O C E S  V E R B A L

încheiat la data de 24 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ditrău, 
convocată la iniţiativa primarului prin Dispoziţia nr. 86/2019

Şedinţa are loc în sala de conferinţă a Căminului cultural Körösi Csorna Sándor.
Sunt prezenţi consilieriiBajkó Árpád, Sipos Károly, Fazakas Szilárd, Puskás Anna, Szabó 

Ágnes, Madaras Albert, Simon Sándor, Köllő Valentin, Bogács Árpád, Kovács Zoltán, Puskás Enikő, 
Tamás Attila, Mezei László, Bajko László

Lipseşte: Bajko Imre
La şedinţă participă tară drept de vot domnul Puskás Elemer, primarul comunei şi domnul 

Bajko Karoly, secretarul comunei.
Şedinţa se desiaşoară în limba maghiară.
Domnul consilier Bajko László preşedintele şedinţei ii salută pe cei prezenţi apoi dă cuvântul 

la interpelări înaintea ordinei de zi. Domnul primar cere includerea în ordinea de zi a proiectului de 
hotărâre privind indexarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020.Nefiind alte interpelări se 
trece la votarea ordinei de zi.

Consilierii votează, având în vedere propunerea domnului primar, în unanimitate de voturi 
pentru, astfel ordinea de zi se prezintă astfel:

1. Proiect de hotărâre pentru organizarea manifestărilor socio-culturale, distractive şi sportive 
„Zilele Ditrăului 2019”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor spaţii din clădirea situată în comuna 
Ditrău, str. Libertăţii nr. 7.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta imobilului 
Centrul de Sănătate Szent Katalin Egeszseghaz, aflat în administrarea Consiliului local Ditrău

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.l la Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ditrău.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2019-2020.

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Ditrău(PUG). 
precum şi a Regulamentului local de urbanism (RLU) al comunei Ditrău, jud. Harghita

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societăţii Comerciale 
REDISZA SA, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pe raza 
administrative -teritorială a comunei Ditrău, judeţul Harghita

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al comunei Ditrău şi bugetele instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în 
afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a 
proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2019

10. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, cu rata 
inflaţiei de 4,6 %

Prima ordine de zi: Proiect de hotărâre pentru organizarea manifestărilor socio-culturale, 
distractive şi sportive „Zilele Ditrăului 2019”.

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre. Comisia pentru activităţi economico-financiară 
şi comisia pentru activităţi social-culturale propun spre aprobare. Nefiind exprimate alte puncte de 
vedere, se trece la votare. Cvorumul necesar adoptării Hotărârii este de 8 voturi pentru



Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 19/2019 pentru organizarea manifestărilor socio-culturale, 
distractive si sportive „Zilele Ditrăului 2019A

Se trece la punctul al doilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii a unor spaţii din clădirea situată în comuna Ditrău, str. Libertăţii nr.7

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După discutarea proiectului de hotărâre 
comisia pentru activităţi economico -financiară şi comisia pentru activităţi social-culturale propun 
spre aprobare. Nefiind exprimate alte puncte de vedere, se trece la votare. Cvorumul necesar 
adoptării Hotărârii este de 10 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 20/2019 privind aprobarea închirierii a unor spatii din clădirea 
situată în comuna Ditrău, str. Libertăţii nr 7.

Se trece la punctul al treilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor 
pentru închirierea spaţiilor din incinta imobilului Centrul de Sănătate Szent Katalin Egeszseghaz, 
aflat în administrarea Consiliului local Ditrău

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentare Comisia pentru activităţi 
economico-fmanciară şi comisia pentru activităţi social-culturale propune spre aprobare. Cvorumul 
necesar adoptării Hotărârii este de 10 voturi pentru. Nefiind alte întrebări se trece la votare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 21/2019 privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spatiilor din 
incinta imobilului Centrul de Sănătate Szent Katalin Egeszseghaz, aflat în administrarea Consiliului 
local Ditrău

Se trece la punctul al patrulea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ditrău.

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. Comisia pentru activităţi economico- 
fmanciară şi comisia pentru activităţi social-culturale propun spre aprobare. Nefiind întrebări se trece 
la votare. Cvorumul necesar adoptării Hotărârii este de 8 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de 
voturi pentru, astfel devine Hotărârea nr 22/2019 pentru modificarea Anexei nr.l la Regulamentul de 
organizare si funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ditrău.

Se trece la punctul al cincilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
locale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2019-2020.

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După discutarea temei Comisia pentru activităţi 
social- culturale propune spre aprobare. Nefiind întrebări se trece la votare. Cvorumul necesar 
adoptării Hotărârii este de 8 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 23/2019 privind aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului violentei în familie pentru perioada 2019-2020.

Se trece la punctul al şaselea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic General al comunei Ditrău(PUG), precum şi a Regulamentului local de urbanism 
(RLU) al comunei Ditrău, jud. Harghita

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentare Comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism propun spre aprobare. Nefiind exprimate alte puncte de vedere, se trece la 
votare. Cvorumul necesar adoptării Hotărârii este de 10 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 24/2019 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al 
comunei DitrăufPUGL precum si a Regulamentului local de urbanism (RLU) al comunei Ditrău, jud. 
Harghita

Se trece la punctul al şaptelea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
ajutor individual de minimis Societăţii Comerciale REDISZA SA, prestatorului Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare pe raza administrative -teritorială a comunei Ditrău, judeţul Harghita



Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentare comisia pentru activităţi 
economico-financiară propune spre aprobare. Nefiind exprimate alte puncte de vedere, se trece la 
votare. Cvorumul necesar adoptării Hotărârii este de 8 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 25/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis 
Societăţii Comerciale REDISZA SA, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă si 
canalizare pe raza administrative -teritorială a comunei Ditrău, judeţul Harghita

Se trece la punctul al optelea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
bugetului local al comunei Ditrău şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum 
şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019.

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre. Comisiile de specialitate propun spre aprobare. 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, se trece la votare. Cvorumul necesar adoptării Hotărârii este 
de 8 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de 
voturi pentru, astfel devine Hotărârea nr 26/2019 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ditrău 
si bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, veniturile şi 
cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum si utilizarea excedentului 
bugetar pe anul 2019,

Se trece la punctul al nouălea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Programului general de finanţare nerambursabilă a proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte 
acţiuni de interes comunal pe anul 2019

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. Comisia pentru activităţi economico-financiară 
şi comisia pentru activităţi socio-culturale propun spre aprobare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de voturi 
pentru, astfel devine Hotărârea nr 27/2019 privind aprobarea Programului general de finanţare 
nerambursabilă a proiectelor si acţiunilor culturale, sportive si alte acţiuni de interes comunal pe anul 
2019

Se trece la punctul al zecelea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind indexarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflaţiei de 4,6 %

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentarea proiectului de hotărâre cele trei 
comisii de specialitate propun spre aprobare. Cvorumul necesar adoptării Hotărârii este de 8 voturi 
pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii votează în unanimitate de 
voturi pentru, astfel devine Hotărârea nr 28/2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2020, cu rata inflaţiei de 4,6 %

După prezentare consilierii dezbat diferite teme: iluminat public, Zilele comunei, colectarea 
selectivă a deşeurilor, proiecte pentru fermieri etc 
Nefiind alte întrebări şedinţa se încheie

Ditrău, la data de 24 aprilie 2019

Red/dact: Cs.R


