R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
Comuna Şărmăşag
CONSILIUL LOCAL
Str Teilor Nr 34 , C.P. 457330
Telefon/Fax: 0260 / 655 500;
Email:primariasarmasag@yahoo.com

Nr.384/18 ianuarie 2017

PROCES -VERBAL
Încheiat azi, 18 ianuarie 2017, 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 ,BOTI SANDOR CSABA,DOMBI SZILARD ATTILA, ERDEI ERVA
KAROLY, GECZI ATTILA, GOMBOS ZSIGMOND, KERESZTES
JOZSEFATTILA ,KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS,KOVACS TIBERIU
,LUCZA
ISTVAN-ATTILA,MOLDOVEAN GAVRIL ,NEMEȘ ADRIAN PAVEL,SZEKELY
CSABA, TOTH CSABA .
La ședința consiliului local este absent nemotivat domnul KERESZTES
SANDOR .
Participă în calitate de invitați:DARI TOMA, consilier județean și BERKI
EUGEN-CSABA, administrator SC. GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMĂȘAG
SRL.
Convocarea şedinţei ordinare a consiliului s-a făcut în baza Dispoziţiei
primarului nr.16/13 ianuarie 2017 şi a convocatorului înregistrat la numărul 258 din
13 ianuarie 2017.
Secretarul comunei supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data
de 30.12.2016 supus la vot sunt aprobate în unanimitate, cu 14 voturi pentru.
Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă,domnul DOMBI
SZILARD ATTILA care dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta următoarea,
ORDINE DE ZI:
1.Raportul primarului privind situația economică,socială și de mediu a comuei
Șărmășag pe anul 2016.
2.Raportul de activitate al viceprimarului, consilierilor și a comisiilor de
specialitate pe anul 2016.
3.Proiect de hotărâre pentru organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ din comuna Șărmășag pentru anul școlar 2017-2018.
4.Proiect de hotărâre pentru transformarea postului didactic auxiliar vacant de
Administrator de patrimoniu, treapta I studii medii în Administrator de patrimoniu,
debutant studii superioare.
5.Proiect de hotărâre pentru stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților
pentru acordarea ajutoarelor de urgență.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul
2016.
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7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de inspecţie fiscală pentru
anul 2017 pentru contribuabilii-persoane fizice şi juridice din comuna Şărmăşag.
8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei , statului de funcții și a
grilei de salarizare pentru personalul angajat al SC.GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ȘĂRMĂȘAG SRL – societate la care comuna Șărmășag este asociat unic.
9.Proiect de hotărâre pentru plata sumelor necesare decontării cheltueililor de
transport pentru cadrele didactice.
10.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
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.
Domnul primar propune:Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului
administratorului S.C.GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMȘAG SRL, bilanţul
contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2016.De asemenea propune
amânarea punctului trei al ordinii de zi deoarece nu este avizul conform al
Inspectorului Școlar județean Sălaj.
Nefiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot Ordinea de Zi, cu
completările și modificările propuse, care este aprobată cu 14 voturi pentru.
Înainte de discutarea punctelor înscrise la ordinea de zi domnul primar prezintă
Decizia nr.38/28.12.2016 a Camerei de Conturi Sălaj emisă în urma controlului
exercitat la SC.Gospodărie Comunală Șărmășag SRL în care sunt prezentate abaterile
de la legislația în vigoare privind activitatea societății.După prezentarea acesteia
primarul solicită propuneri pentru stabilirea persoanelor răspunzătoare pentru abaterile
constatate.Doamna Berki Edith, părăsește sala de ședință, nu ia parte la discuții și
deliberări.
Domnul BERKI EUGEN CSABA,administratorul societății mă angajez la plata
sumei de 939 lei reprezentând majorări de întârziere calculate pentru neplata la
termenele scadente a impozitelor și taxelor la bugetul local al comunei , dar pentru
plata sumei de 1.658 lei reprezentând plăți accesorii( dobânzi și penalități de
întârziere) calculate pentru neplata la termenele scadente a impozitelor ,taxelor,
contribuțiilor și a altor sume venituri la bugetul consolidat propune constituirea unei
comisii care să verifice lunar evidențele și înregistrările contabile.Propun constituirea
acestei comisii deoarece este când societatea nu dispune de sumele necesare pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor, dar nu se poate face dovada că nu sunt sume
suficiente.
Domnul primar, se poate constitui comisia dar suma tot trebuie recuperată și
propun recuperarea acesteia de la administrator și contabil.Propun ca membrii în
Comisie pe domnii Kovacs Zoltan Szabolcs, Nemeș Adrian Pavel.
Domnul KOVACS ZOLTAN SZABOLCS propun ca din comisie să facă parte
și un reprezentant din primărie pentru că societatea tot timpul ar trebui să se confrunte
cu contabilitatea din primărie.
Domnul primar, propun pe doamna NAGY ILDIKO și propune totodată
stabilirea măsurilor și a persoanelor răspunzătoare pentru recuperarea sumelor
constate prin Decizia Camerei de Conturi Sălaj.
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Consiliul local este de acord cu propunerea domnului primar, drept urmare
persoanele responsabile sunt administratorul și contabilul de la SC. GOSPODĂRIE
COMUNALĂ ȘĂRMȘAG SRL, urmând ca în ședința AGA să se stabilească
modalitatea de recuperare aacestor sume.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul
punct al ordinii de zi, Raportul primarului privind situația economică,socială și de
mediu a comuei Șărmășag pe anul 2016.
Membrii Consiliului local își însușesc raportul primarului.
În continuare președintele de ședință dă cuvântul domnului viceprimar pentru a
prezenta punctul doi al ordinii de zi, Raportul de activitate al viceprimarului pe anul
2016.
Membrii Consiliului local își însușesc raportul viceprimarului.
Până la data ședinței ordinare au depus Raportul de activitate pe anul 2016
următorii:BERKI EDITH ,BOTI SANDOR CSABA,DOMBI SZILARD ATTILA,
ERDEI ERVA KAROLY,
KERESZTES
JOZSEF-ATTILA
,KOVACS
ZOLTAN-SZABOLCS,KOVACS TIBERIU,LUCZA
ISTVANATTILA,MOLDOVEAN GAVRIL ,NEMEȘ ADRIAN PAVEL,SZEKELY CSABA,â
și TOTH CSABA , de asemenea s-a depus Raportul de activitate toate cele trei
Comisii de specialitate a Consiliului Local.
Nu au depus Raportul de acitivitate pe anul 2016 următorii:GOMBOS
ZSIGMOND, GECZI ATTILA și KERESZTES SANDOR.
În continuare se prezintă punctul patru al ordinii de zi,Proiect de hotărâre
pentru transformarea postului didactic auxiliar vacant de Administrator de
patrimoniu, treapta I studii medii în Administrator de patrimoniu, debutant studii
superioare.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- 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 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 și TOTH CSABA – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.4
În continuare se trece la prezentarea punctului cinci al ordinii de zi, Proiect de
hotărâre pentru stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților pentru acordarea
ajutoarelor de urgență.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- 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 14 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMOND3

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 și TOTH CSABA – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.5
În continuare se trece la prezentarea punctului șase al ordinii de zi, Proiect
de hotărâre privin aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2017.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- 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 14 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 și TOTH CSABA – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.6
În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect
de hotărâre pentru pentru aprobarea programului de inspecţie fiscală pentru anul
2017 pentru contribuabilii-persoane fizice şi juridice din comuna Şărmăşag.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 14 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 și TOTH CSABA – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.7
În continuare se trece la prezentarea punctului opt al ordinii de zi, Proiect de
hotărâre pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de
salarizare pentru personalul SC.GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMĂȘAG SRL –
societate la care comuna Șărmășag este asociat unic.
Doamna BERKI EDITH nu participă la deliberare.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre ,
care este aprobat cu 13 voturi pentru după cum urmează: BŐTI SANDOR CSABA pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA KAROLY – pentru;
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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 și TOTH CSABA –
pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.8
În continuare se trece la prezentarea punctului nouă al ordinii de zi,Proiect de
hotărâre pentru plata sumelor necesare decontării cheltueililor de transport pentru
cadrele didactice.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 14 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 și TOTH CSABA – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.9
În continuare președintele de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a
prezenta proiectul de hotărâre propus ca și completare la ordinea de zi.
Astfel,punctul nr.10 al ordinii de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului
administratorului S.C.GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMȘAG SRL, bilanţul
contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2016.
Doamna BERKI EDITH nu participă la deliberare.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- 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 după cum urmează: 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 și TOTH CSABA –
pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.10
În continuare președintele de ședință prezintă consiliului local Raportul de
evaluare al secretarului comunei Șărmășag pe anul 2016 care este însușit de consiliul
local și aprobat de către primarul comunei.
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Domnul primar prezintă consiliului local proiectele care s-au întocmit și s-au
depus la Consiliul Județean Sălaj în vederea finanțării conform O.G nr.28/2013.
Fiind epuizate toate punctele la ordinea de zi și nefiind înscrieri la discuții la
ultimul punct al ordinii de zi, Probleme diverse preşedintele de şedinţă declară închisă
şedinţa ordinară a consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DOMBI SZILARD ATTILA

SECRETAR COMUNĂ,
ANGELA RODICA OROIAN

6

