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Nr.5427/19 septembrie 2018

PROCES –VERBAL
Încheiat azi, 19 septembrie 2018, la sediul Primăriei Comunei Şărmăşag, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şărmăşag.
Din totalul de 15 membrii ai consiliului local sunt prezenţi: BERKI EDITH, BŐTI
SANDOR CSABA, DOMBI SZILARD ATTILA, ERDEI ERVA KAROLY, GECZI
ATTILA, GOMBOS ZSIGMOND, KERESZTES JOZSEF-ATTILA ,KOVACS
ZOLTAN-SZABOLCS,KOVACS TIBERIU
,LUCZA
ISTVAN-ATTILA,
MOLDOVEAN GAVRIL ,NEMEȘ ADRIAN PAVEL, SZEKELY CSABA.TOTH
CSABA și BALOGH ALEXANDRU
Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local s-a făcut în baza Dispoziţiei
primarului nr.356/14 septembrie 2018 şi a convocatorului înregistrat la numărul 5349
din 14 septembrie 2018.
În continuare secretarul comunei supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare
din data de 29.08.2018 supus la vot este aprobat în unanimitate, cu 15 voturi pentru.
Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă,domnul
KOVACS TIBERIU care dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta,
ORDINEA DE ZI:
1.Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Compartimentului servicii sociale.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele
destinate închirierii, construite din fonduri ANL.
4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui imobil- clădire cu teren aferent, situate
în localitatea Șărmășag,str.Morii(pălincie).
5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei
Șărmășag în Consiliul de Adminstrație al Liceului Tehnologic nr.1 Șărmășag.
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.110/29 august 2018 privind
preluarea fără plată a unui bun – autoturism marca DACIA LOGAN de la Consiliul
local Valu lui Traian , județul Constanța.
7.Proiect de hotărâre privind aprobare Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici, a Strategieide tarifare(Planul anual de evoluție a tarifelor la apă si canalizare
îperioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectuliui “Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020”.
8.Probleme diverse.
Preşedintele de şedinţă consultă consiliul dacă mai sunt şi alte probleme urgente ce
nu suferă amânare, bineînţeles dacă sunt respectate şi prevederile art.45 din Legea
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nr.215/2001 privind existenţa raportului de specialitate al compartimentului de resort al
aparatului de specialitate al primarului comunei şi dacă comisia de specialitate s-a
pronunţat asupra problemei ce se constituie urgenţă.
Nefiind propuneri președintele de ședință supune la vot Ordinea de zi care este
aprobată în unanimitate, 15 voturi pentru.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul
punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 14 voturi pentru,1 consilier nu participă la deliberare, după cum
urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD
ATTILA- pentru;ERDEI ARVA KAROLY – pentru; GECZI ATTILA –
pentru;GOMBOS ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru;
KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA
ISTVAN ATTILA – nu participă la deliberare; MOLDOVEAN GAVRILpentru;NEMEȘ ADRIAN PAVEL-pentru; SZEKELY CSABA-pentru; TOTH CSABA
– pentru și BALOGH ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.115
În continuare se trece la prezentarea punctului doi al ordinii de zi, Proiect de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Compartimentului servicii sociale.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este
aprobat cu 15 voturi pentru, un consilier nu participă la deliberare după cum urmează:
BERKI EDITH - pentru; BŐTI SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD
ATTILA- pentru;ERDEI ARVA KAROLY – pentru; GECZI ATTILA –
pentru;GOMBOS ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru;
KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA
ISTVAN ATTILA – pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru;NEMEȘ ADRIAN
PAVEL-pentru; SZEKELY CSABA-pentru; TOTH CSABA – pentru și BALOGH
ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.116
Primarul comunei prezintă punctual trei al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii,
construite din fonduri ANL.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este
aprobat cu 15 voturi pentru, după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
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KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMONDpentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS –
pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru;NEMEȘ ADRIAN PAVEL-pentru; SZEKELY
CSABA-pentru; TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.117
În continuare se trece la prezentarea punctului patru al ordinii de zi Proiect de
hotărâre privind achiziționarea unui imobil- clădire cu teren aferent, situate în
localitatea Șărmășag,str.Morii(pălincie).
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este
aprobat cu 15 voturi pentru, după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMONDpentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS –
pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru;NEMEȘ ADRIAN PAVEL-pentru; SZEKELY
CSABA-pentru; TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.118
Primarul comunei prezintă punctul cinci al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei Șărmășag în Consiliul de
Adminstrație al Liceului Tehnologic nr.1 Șărmășag.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este
aprobat cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu participă la deliberare, după cum urmează:
BERKI EDITH - pentru; BŐTI SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD
ATTILA- nu participă la deliberare;ERDEI ARVA KAROLY – pentru; GECZI
ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT –
pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU –
pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – nu participă la deliberare; MOLDOVEAN
GAVRIL-pentru;NEMEȘ ADRIAN PAVEL-pentru; SZEKELY CSABA-pentru; TOTH
CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.119
Punctul șase al ordinii de zi este prezentat de primarul comunei, Proiect de hotărâre
pentru modificarea H.C.L. nr.110/29 august 2018 privind preluarea fără plată a unui
bun – autoturism marca DACIA LOGAN de la Consiliul local Valu lui Traian ,
județul Constanța Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este
aprobat cu 15 voturi pentru, un consilier nu participă la deliberare, după cum urmează:
BERKI EDITH - pentru; BŐTI SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD
ATTILA- pentru;ERDEI ARVA KAROLY – pentru; GECZI ATTILA –
pentru;GOMBOS ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru;
KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA
ISTVAN ATTILA – pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru;NEMEȘ ADRIAN
PAVEL-pentru; SZEKELY CSABA-pentru; TOTH CSABA – pentru și BALOGH
ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.120
Punctul șapte al ordinii de zi este prezentat de primarul comunei, Proiect de hotărâre
privind aprobare Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a
Strategieide tarifare(Planul anual de evoluție a tarifelor la apă si canalizare îperioada
2017-2023) și a cofinanțării proiectuliui “Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020”.
Domnul primar arată totodată că s-a propus de către Asociația Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa modificarea anexei la
Proiectul de hotărâre în sensul că se majorează contribuția locală deoarece se va edifica
o Stație de epurare nouă, dar nu consideră corect ca din bugetul local al comunei
Șărmășag să fie suportate cheltuieli pentru edificarea acestei stații dacă va fi racordată și
comuna Bobota, ori dacă plătește și comuna Bobota cota parte din cheletuieli atunci este
corect să fie racordată la această stație.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este
aprobat cu 15 voturi pentru, un consilier nu participă la deliberare, după cum urmează:
BERKI EDITH - pentru; BŐTI SANDOR CSABA-pentru; DOMBI SZILARD
ATTILA- pentru;ERDEI ARVA KAROLY – pentru; GECZI ATTILA –
pentru;GOMBOS ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru;
KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA
ISTVAN ATTILA – pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru;NEMEȘ ADRIAN
PAVEL-pentru; SZEKELY CSABA-pentru; TOTH CSABA – pentru și BALOGH
ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.121
Fiind epuizate toate punctele la ordinea de zi președintele de ședință solicită
înscrierea la discuții la ultimul punct al ordinii de zi, Probleme diverse.
Domnul Boti Sandor Csaba- multumesc pentru buna colaborare cu reprezentanții
Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnolog nr. 1 Șărmășag și
speră ca și în continuare să fie tot așa.
Domnul Balogh Alexandru – ar trebui luate măsuri împotriva buruienii ambrozia
care este tot mai multă.
Pimarul comunei, Dombi Attila Janos- prin Ordinul prefectului nr.176 s-a
constituit a Comisie la nivel de județ care va verifica, constata și va putea aplica și
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amenzi pentru acele persoane proprietare de trenuri pe care se găsește această buruiană și
nu s-au luat măsuri pentru distrugerea acesteia.
Nemaifiind alte discuții preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a
consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
KOVACS TIBERIU

SECRETAR COMUNĂ,
ANGELA RODICA OROIAN
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