
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL DITRĂU

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

încheiat la data de 27 martie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ditrău, 
convocată la iniţiativa primarului prin Dispoziţia nr. 65/2019

Şedinţa are loc în sala de conferinţă a Căminului cultural Körösi Csorna Sándor.
Sunt prezenţi consilierii: Bajkó Imre, Bajkó Árpád, Sípos Károly, Fazakas Szilárd, Puskás 

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

Nu lipseşte nimeni.
La şedinţă participă fără drept de vot domnul Puskás Elemer, primarul comunei şi domnul 

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

la interpelări înaintea ordinei de zi. Domnul primar cere scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de 
hotărâre cu privire la acordarea ajutorului de minimis, fiindcă fără deţinerea avizului Consiliul 
Concurenţei hotărârea nu poate fi adoptată. 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. Aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului local Ditrău la data de 27 
februarie 2019

2. Proiect de hotărâre privind modificarea duratei Contractului de delegare a gestiunii Serviciului 
de utilitate publică de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a comunei Ditrău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul 
Căminului Cultural Körösi Csorna Sándor din comuna Ditrău

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune ale unor mijloace fixe şi 
propunerea lor pentru casare din patrimoniul unităţilor de învăţământ din comuna Ditrău

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru 
închirierea prin licitaţie publică a imobilelor: clădire Abator comunal, casă de locuit de la abator 
comunal şi teren în suprafaţă de 900 mp, proprietatea privată a comunei Ditrău „

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pct 4.3 din Contractului de concesiune nr 
5613/2007

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Ditrău nr 56/2018 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

Prima ordine de zi: Aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului local 
Ditrău: la data de 27 februarie 2019

Consilierii sunt de acord cu conţinutul procesului verbal şi votează pentru.
Se trece la punctul al doilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea duratei 

Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare a comunei Ditrău

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După discutarea proiectului de hotărâre 
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 13/2019 privind modificarea duratei Contractului de delegare a 
gestiunii Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă potabilă si canalizare a comunei Ditrău.

Se trece la punctul al treilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din 
comuna Ditrău

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentare Comisia pentru activităţi 
economico-financiară şi Comisia pentru activităţi socio-cultural propun spre aprobare. Cvorumul 
necesar adoptării Hotărârii este de 10 voturi pentru. Domnul secretar atrage atenţia asupra faptului că 
doamna consilier Puskas Eniko nu are drept de vot (conflict de interese). Nefiind alte întrebări se 
trece la votare.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, consilierii cu drept de vot, votează în 
unanimitate de voturi pentru, astfel devine Hotărârea nr 14/2019 privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din comuna Ditrău

Se trece la punctul al patrulea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii 
din funcţiune ale unor mijloace fixe şi propunerea lor pentru casare din patrimoniul unităţilor de 
învăţământ din comuna Ditrău

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. Comisia pentru activităţi economico-financiară 
şi comisia pentru activităţi social-culturale propun spre aprobare. Nefiind întrebări 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 15/2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune ale unor mijloace 
fixe si propunere lor pentru casare din patrimoniul unităţilor de învăţământ din comuna Ditrău

Se trece la punctul al cincilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului 
de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a imobilelor: clădire 
Abator comunal, casă de locuit de la abator comunal şi teren în suprafaţă de 900 mp, proprietatea 
privată a comunei Ditrău

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre. După discutarea temei Comisia pentru activităţi 
economico-financiară şi comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism propun spre aprobare. 
Nefiind întrebări 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 16/2019 pentru aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de 
sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a imobilelor: clădire Abator comunal, casă de locuit de 
la abator comunal si teren în suprafaţă de 900 mp, proprietatea privată a comunei Ditrău

Se trece la punctul al şaselea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării pct 4.3 din Contractului de concesiune nr 5613/2007

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentare comisia pentru activităţi 
economico-financiară este de acord cu cele prezentate, totuşi propun o modificare la articolul 1 al 
proiectului de hotărâre şi anume: furnizarea serviciului pentru agenţi economici şi instituţii tariful 
lunar să fie 30 de lei/ lună cu TVA. 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 8 voturi pentru.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre, având în vedere propunerea domnului 
preşedinte al Comisiei pentru activităţi economică- financiară: consilierii votează în unanimitate de 
voturi pentru, astfel devine Hotărârea nr 17/2019 privind aprobarea modificării pct 4.3 din 
Contractului de concesiune nr 5613/2007

Se trece la punctul al şaptelea al ordinii de zi Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local Ditrău nr 56/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale pe anul 2019



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 modificarea Hotărârii Consiliului local Ditrău nr 56/2018 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019

După prezentare consilierii dezbat diferite teme: achiziţia unei autospecială de stins incendii, 
extinderea reţelei de canalizare, funcţionarea unui WC public, etc.
Nefiind alte întrebări şedinţa se încheie

Ditrău, la data de 27 martie 2019


