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 Încheiat astăzi, 20 decembrie 2019, în sala de ședință a Primăriei comunei 

Catalina, cu ocazia ședinței ordinare a acestui consiliu local, convocat de d-l 

primar cu Dispoziția nr 167 din 13 decembrie 2019. 

Lucrările ședinței încep în jurul orelor10,00 și sunt publice. 

Se verifică prezența la ședință: la lucrările ședinței, din cei 13 consilieri ai 

Consiliului Local participă 11 consilieri, respectiv: 

- Abrahám Géza 

- Bakk Ioan Attila 

- Bartos Carol 

- Csákány Zsuzsanna 

- Deák Ramona Renatte 

- Fülöp Barna 

- Fejér Imre Csaba 

- Gáll Attila 

- Molnár Botond 

- Tusa Csaba 

- Turoczi Csongor  

Lipsesc domnii consilieri  Kovacs Andrei Carol și Szasz Barnabas .  

Participă d-l primar Tusa Levente. Procesul verbal este condus de secretarul 

comunei, Banffy Zita. Din verificarea numărului consilierilor prezenți la această 

ședință se constată că ședința este legal constituită, așa cum prevede la art.137 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Ca urmare ședința își poate continua lucrările în cadru legal. 

 Președintele de ședință prezintă și propune la vot procesul-verbal încheiat cu 

ocazia ședinței ordinare din noiembrie 2019, afișat public, pus la dispoziția 

consilierilor. Nefiind luări de cuvânt cu privire la procesul-verbal prezentat, 

aceasta se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 

Președintele de ședință, d-lAbraham Geza , anunță proiectul ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2020 în comuna Catalina  

 

                            Prezintă: Tusa Levente – primar 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversiatr de stat  de pe raza teritorială a comunei Catalina pentru anul școlar 

2020-2021. 

                           Prezintă: Tusa Levente – primar 

3.Proiect de hotărîre privind aprobarea executării lucrării și  Proiectul  tehnic de 

execuție pentru obiectivul de investiții,,Modernizare DC9,sat Imeni,comuna 

Catalina,județul Covasna 

                           Prezintă: Tusa Levente – primar 

4.Proiect de hotărîre privind alegerea președintelui de ședință pe trei 

luni(ianuarie,februarie,martie) 2020. 

                        Prezintă: Tusa Levente – primar 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu,precum și a proiectului Actului 

aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,tratare și 

depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017,încheiat între județul 

Covasna și Societatea S.C.ECO BIHOR S.R.L. 

                             Prezintă: Tusa Levente – primar 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului contractului pentru acordare de 

servicii de îngrijiri la domiciliu cu Asociația Caritas din Alba Iulia-Asistență 

Medicală și Socială     

                            Prezintă: Tusa Levente – primar  

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate. 

Se trece la dezbaterea punctelor din ordinea de zi aprobată. 

          La punctul unu din ordinea de zi aprobată d-l primar prezintă proiectul de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în comuna 

Catalina  , împreună cu referatul lui de aprobare asupra proiectului de hotărâre. 

Prezentarea este urmată de raportul de specialitate al compartimentului de resort și 

de avizul comisiei de specialitate. 

D-l primar arată că susține proiectul de hotărâre. 

          Neavând alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 11 

voturi ”pentru” adoptă Hotărârea nr 54/2019 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020 în comuna Catalina  

          La punctul doi din ordinea de zi aprobată d-l primar prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversiatr 

de stat  de pe raza teritorială a comunei Catalina pentru anul școlar 2020-2021.     

împreună cu referatul lui de aprobare asupra proiectului de hotărâre. Prezentarea 

este urmată de raportul de specialitate al compartimentului de resort și de avizul 

comisiei de specialitate.  

          Se trece la luări de cuvânt. D-l primar arată că susține proiectul de hotărâre. 

Nefiind alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 11 voturi 

“pentru” adoptă Hotărârea nr.55/2019 privind aprobarea rețelei școlare a 



unităților de învățământ preuniversiatr de stat  de pe raza teritorială a comunei 

Catalina pentru anul școlar 2020-2021.  

         La punctul trei din ordinea de zi aprobată d-l primar prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea executării lucrării și  Proiectul  tehnic de execuție 

pentru obiectivul de investiții,,Modernizare DC9,sat Imeni,comuna 

Catalina,județul Covasna, împreună cu referatul lui de aprobare asupra proiectului 

de hotărâre. Prezentarea este urmată de raportul de specialitate al compartimentului 

de resort și de avizul comisiei de specialitate.  

D-l primar arată că susține proiectul de hotărâre. Se trece la luări de cuvânt. 

Nefiind alte luări de cuvânt proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 11 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.56 /2019 privind aprobarea executării lucrării 

și  Proiectul  tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții,,Modernizare 

DC9,sat Imeni,comuna Catalina,județul Covasna. 

          La punctul patru al ordinei de zi aprobată d-l primar prezintă proiectul de 

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe trei 

luni(ianuarie,februarie,martie) 2020. Este propus președintele de ședință în 

următoarele trei luni ianuarie,februarie,martie 2020 Domnul Bakk Ioan-Attila.      

D-l primar arată că susține proiectul de hotărâre. Se trece la luări de cuvânt. 

Nefiind alte luări de cuvânt proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 11 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.57 /2019 privind   alegerea președintelui de 

ședință pe trei luni(ianuarie,februarie,martie) 2020. 

     La punctul cinci al ordinei de zi aprobată d-l primar prezintă proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea unui studiu,precum și a proiectului Actului aditional 

nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,tratare și depozitare 

deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017,încheiat între județul Covasna și 

Societatea S.C.ECO BIHOR S.R.L.împreună cu referatul lui de aprobare asupra 

proiectului de hotărâre. Prezentarea este urmată de raportul de specialitate al 

compartimentului de resort și de avizul comisiei de specialitate. 

D-l primar arată că susține proiectul de hotărâre. Se trece la luări de cuvânt. 

Nefiind alte luări de cuvânt proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 11 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.58/2019  privind  aprobarea unui 

studiu,precum și a proiectului Actului aditional nr.3 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transfer,tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna 

nr.128/28.04.2017,încheiat între județul Covasna și Societatea S.C.ECO BIHOR 

S.R.L 

          La punctul șase al ordinei de zi aprobată d-l primar prezintă proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea proiectului contractului pentru acordare de servicii de 

îngrijiri la domiciliu cu Asociația Caritas din Alba Iulia-Asistență Medicală și 

Socială, .împreună cu referatul lui de aprobare asupra proiectului de hotărâre. 



Prezentarea este urmată de raportul de specialitate al compartimentului de resort și 

de avizul comisiei de specialitate. 

D-l primar arată că susține proiectul de hotărâre. Se trece la luări de cuvânt. 

Nefiind alte luări de cuvânt proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 11 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.59  /2019  privind  aprobarea proiectului 

contractului pentru acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu cu Asociația 

Caritas din Alba Iulia-Asistență Medicală și Socială, 

          Neavând alte discuții în cadrul ordinei de zi, se trec la discuții în afara  

ordinei de zi. 

          D-l primar arată că au fost schimate 29 de bucăți corpi de iluminat în satul 

Imeni și așteaptă propuneri de la domnii consilieri în care sat vom continua 

schimbările corpurilor de iluminat. 

         D-l consilier Bakk Ioan-Attila propune că ar trebui montate două corpuri la 

capătul satului în fața porții D-lui Szigethi Ladislau. 

         D-l consilier Fejer Imre-Csaba propune că ar fi bine ca în satul Hătuica să fie 

schimbate corpurile de iluminat public. 

        D-l consilier Bartos Karoly propune ca ar fi bine în viitor ca taxa de 

canalizare să fie stabilit 

         D-l primar arată că în cursul săptămânii a purtat discuții cu resprezentanții 

Ascociației Caritas în vederea înființării unui program în cadrul unui proiect 

finanțat de Uniunea Europeană care sprijină familiile defavorabilizate,copii cu 

dizabilități,cărora l-i se acordă programe specifice,cum ar fi ședințe 

pshihologice,programe de recreere pentru copii cu dizabilități,gimnastică medicală. 

În cadrul acestui program Comuna Catalina ar trebui să asigure spațiul fără 

contribuție financiară și după 2 ani de funcționare ar trebui să finanțăm acest 

program cu 9000 lei/lună. 

În cadrul acestui program  am putea oferii locuri de muncă din cadrul colectivității 

comunei noastre. 

         D-l consilier Tusa Csaba arată că nu se știe ce se va întâmpla după 2 ani de 

zile,Majoritatea consilierilor este de același părere. 

        D-na consilier Deak Ramona-Renatte și D-l consilier Fejer Imre-Csaba arată 

că ar fi bine acest program pentru locuitorii comunei Catalina,sunt mulți familii la 

care ar ajuta acest sprijini numai că nu știm exact la câte familii ar ajuta.    

          Neavând alte discuții președintele de ședință mulțumește pentru prezență, 

ședința a luat sfârșit. 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               SECRETAR 

                      Abraham Geza                                            Banffy Zita  



 

 


