
ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL DITRĂU

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

încheiat la data de 26 iunie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ditrău, 
convocată la iniţiativa primarului prin Dispoziţia nr. 133/2019

Şedinţa are loc în sala de conferinţă a Căminului cultural Körösi Csorna Sándor.
Sunt prezenţi consilierii: 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, Bajko László, Bajko Imre 
Nu lipseşte nimeni.

La şedinţă participă fără drept de vot domnul Puskás Elemer, primarul comunei şi domnul 
Bajko Karoly, secretarul comunei.

Şedinţa se desfăşoară în limba maghiară.
Domnul consilier Bogács Arpad preşedintele şedinţei ii salută pe cei prezenţi apoi dă cuvântul 

la interpelări înaintea ordinei de zi. Nefiind interpelări se trece la votarea ordinei de zi.
Consilierii votează în unanimitate de voturi pentru, astfel ordinea de zi se prezintă astfel:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea păşunatului precum 
şi exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Ditrău

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Ditrău la „Programul privind 
instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de 
distribuţie a energiei electrice” pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare 
achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice finanţate şi pentru implementarea şi 
monitorizarea funcţionării proiectului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr, 1/2019 în localitatea 
Ditrău, amplasament: Zona sat Jolotca, Postata Berdoczok, extravilan, beneficiar: Csata Nada- 
Sylvia

Prima ordine de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind 
organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ- 
teritorială al comunei Ditrău

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. Comisia pentru agricultură, amenajarea 
teritoriului şi urbanism 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 38/2019 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea 
păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi păşunilor de pe raza administrativ-teritorială al 
comunei Ditrău

Se trece la punctul al doilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării comunei Ditrău la „Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 
gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice” pentru derularea



procedurilor de achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice finanţate 
şi pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării proiectului

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După discutarea proiectului de hotărâre cele 
trei comisii 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 39/2019 privind aprobarea participării comunei Ditrău la 
„Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la 
reţeaua de distribuţie a energiei electrice” pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare 
achiziţionării si instalării sistemelor fotovoltaice finanţate si pentru implementarea şi monitorizarea 
funcţionării proiectului

Se trece la punctul al treilea al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate Nr, 1/2019 în localitatea Ditrău, amplasament: Zona sat Jolotca, Postata 
Berdoczok, extravilan, beneficiar: Csata Nada-Sylvia

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. După prezentare şi discutare Comisia pentru 
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 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 40/2019 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr, 
1/2019 în localitatea Ditrău, amplasament: Zona sat Jolotca. Postata Berdoczok, extravilan, 
beneficiar: Csata Nada-Sylvia

După prezentare consilierii dezbat diferite teme: Zilele comunei, proiectul pentru fermieri, 
iluminat public, proiectul Wifî4EU, proiecte în derulare: amenajare trotuare, reţeaua de canalizare şi 
apă menjaeră, etc.
Nefiind alte întrebări şedinţa se încheie

Ditrău, la data de 26 iunie 2019

Preşedintele şedinţei: 
Bogács Arpad

Contrasemnează

Red/dact: Cs.R


