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Nr.2532/19 aprilie 2017

PROCES -VERBAL
Încheiat azi, 19 aprilie 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, GOMBOS ZSIGMOND, KERESZTES JOZSEF-ROBERT, KOVACS
ZOLTAN-SZABOLCS, KOVACS TIBERIU, MOLDOVEAN GAVRIL, NEMEȘ
ADRIAN PAVEL, TOTH CSABA ȘI KERESZTES SANDOR.
La ședința consiliului local este absent nemotivat domnii GECZI ATTILA,
LUCZA ISTVAN-ATTILAN ȘI SZEKELY CSABA.
Participă în calitate de invitați: DARI TOMA, consilier județean.
Convocarea şedinţei ordinare a consiliului s-a făcut în baza Dispoziţiei
primarului nr.185/14 aprilie 2017 şi a convocatorului înregistrat la numărul 2465 din
14 aprilie 2017.
Secretarul comunei supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data
de 29.03.2017 supus la vot sunt aprobate în unanimitate, cu 12 voturi pentru.
Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă,domnul ERDEIARVA KAROLY care dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta următoarea,
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE a
comunei Șărmășag.
2.Proiect de hotărâre pentru concesionarea unor suprafețe de teren proprietatea
publică a comunei Șărmășag.
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de
gestionare a câinilor fără stăpân.
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de consultanță
jurdică privind apărarea intereselor comunei Șărmășag în dosarele de la instanța de
contencios administrativ.
5.Proiect de hotărâre pentru plata sumelor necesare decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice.
6. 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.
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Nefiind propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot Ordinea de Zi, care este
aprobată cu 12 voturi pentru.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul
punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de CETĂȚEAN
DE ONOARE a comunei Șărmășag.
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 12 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru; ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GOMBOS ZSIGMOND- pentru; KERESZTES JOZSEF
ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; KOVACS TIBERIU
– pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru,
TOTH CSABA – pentru și KERESZTES SANDOR- pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.33
În continuare se trece la prezentarea punctului doi al ordinii de zi, Proiect de
hotărâre pentru concesionarea unor suprafețe de teren proprietatea publică a
comunei Șărmășag.
Domnul Viceprimar propune completarea Proiectului de hotărâre în sensul în
care solicită aprobarea concesionării a două suprafețe de teren după cum urmează: 20
și 22 mp terenuri situate în localitatea Șărmășag nr. 15.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu completarea propusă.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre cu completarea propusă.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 12 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru; ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GOMBOS ZSIGMOND- pentru; KERESZTES JOZSEF
ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; KOVACS TIBERIU
– pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru,
TOTH CSABA – pentru și KERESZTES SANDOR- pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.34
În continuare se trece la prezentarea punctului trei al ordinii de zi, Proiect
de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de gestionare a
câinilor fără stăpân.
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 12 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru; ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GOMBOS ZSIGMOND- pentru; KERESZTES JOZSEF
ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; KOVACS TIBERIU
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– pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru,
TOTH CSABA – pentru și KERESZTES SANDOR- pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.35
În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect
de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de consultanță jurdică
privind apărarea intereselor comunei Șărmășag în dosarele de la instanța de
contencios administrativ
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 12 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru; ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GOMBOS ZSIGMOND- pentru; KERESZTES JOZSEF
ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; KOVACS TIBERIU
– pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru,
TOTH CSABA – pentru și KERESZTES SANDOR- pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.36
În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi: Proiect
de hotărâre pentru plata sumelor necesare decontării cheltuielilor 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 12 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru; ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GOMBOS ZSIGMOND- pentru; KERESZTES JOZSEF
ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; KOVACS TIBERIU
– pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru,
TOTH CSABA – pentru și KERESZTES SANDOR- pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.37
La punctul șase al ordinii de zi președintele de ședință cere înscrierea pe listă
discutarea problemelor diverse.
Domnul primar prezintă programul pentru duminică, data de 23 aprilie, când va
avea loc inaugurarea Punctului de lucru Smurd. Deasemenea domnul primar le solicită
tuturor consilierilor locali prezența la evenimentul ce urează să aibă loc.
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,
ERDEI-ARVA KAROLY

SECRETAR COMUNĂ,
ANGELA RODICA OROIAN
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