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 Încheiat astăzi,  2 iunie 2020, în sala de ședință a Primăriei comunei 

Catalina, cu ocazia ședinței ordinare a acestui Consiliu Local, convocat de d-l 

primar cu Dispoziția nr 67  din 22  mai 2020. 

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 13 consilieri, respectiv: 

- Abrahám Géza 

- Bakk Ioan Attila 

- Bartos Carol 

- Csákány Zsuzsanna 

- Deák Ramona Renatte 

- Fülöp Barna 

- Fejér Imre Csaba 

- Gáll Attila 

- Kovacs Andrei-Carol  

- Molnár Botond 

- Szasz Barnabas  

- Tusa Csaba 

- Turoczi Csongor  

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 27 aprilie 2020  , afișat public și pus la dispoziție în 

format electronic consilierilor. Nefiind luări de cuvânt cu privire la procesul-verbal 

prezentat, aceasta se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 

Președintele de ședință, d-l Bartos Karoly , anunță proiectul ordinii de zi: 

Se trece la dezbaterea punctelor din ordinea de zi aprobată. 

           1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Actului 

constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna 

                                            Prezintă: Tusa Levente – primar 



2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui sprijin financiar  unităților de cult de 

pe raza comunei Catalina din bugetul local pe anul 2020                                   

                                            Prezintă: Tusa Levente – primar 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Catalina la 

,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din 

mediul rural” în perioada 2017-2020 

                                            Prezintă: Tusa Levente – primar 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Catalina la 

,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de 

cabinet medicale din mediul rural,respectiv a spitatelor din mediul urban” în 

perioada 2017-2020.                                               

                                          Prezintă: Tusa Levente – primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Catalina la 

,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din 

mediul rural” în perioada 2017-2020 

                                            Prezintă: Tusa Levente – primar 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Catalina la 

,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor în care 

funcționează spații expoziționele sau biblioteci,din mediul rural”în perioada 2019-

2020. 

                                           Prezintă: Tusa Levente – primar 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr.24877 Catalina,aflat în domeniul privat al Comunei Catalina   

                                               Prezintă: Tusa Levente – primar 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr.23358 Catalina,  

    aflat în domeniul privat al Comunei Catalina                                                                                                    

                                          Prezintă: Tusa Levente – primar 

9.Raport privind activitatea comisiilor de specialitate pe anul 2019 

10.Prezentarea rapoartelor de activitate a consilierilor locali pe anul 2019 

                        

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

hotărâre privind  aprobarea modificării și completării Actului constitutiv 

reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului 

în 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. 

 Neavând alte discuții proiectul de hotărâre se supune la vot. Consilierii cu 13 

voturi ”pentru” adoptă Hotărârea nr 12/2020  privind aprobarea modificării și 



completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.  

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

hotărâre privind  aprobarea unui sprijin financiar  unităților de cult de pe raza 

comunei Catalina din bugetul local pe anul 2020 , 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 13 voturi 

“pentru” adoptă Hotărârea nr.13/ 2020  privind aprobarea unui sprijin financiar  

unităților de cult de pe raza comunei Catalina din bugetul local pe anul 2020. 

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

hotărâre privind   aprobarea participării comunei Catalina la ,,Programul județean 

pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în 

perioada 2017-2020, 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 13 

voturi “pentru” adoptă  Hotărârea nr.14 /2020  privind aprobarea participării 

comunei Catalina la ,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea 

căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020. 

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

hotărâre privind  aprobarea participării comunei Catalina la ,,Programul județean 

pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinetelor  

medicale din mediul rural,respectiv a spitatelor din mediul urban” în perioada 

2017-2020,   împreună cu referatul lui  de aprbare 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 13 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.15  /2020  privind aprobarea participării 

comunei Catalina la ,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea 

imobilelor cu destinație de cabinetelor  medicale din mediul rural,respectiv a 

spitatelor din mediul urban” în perioada 2017-2020. 

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

hotărâre privind  aprobarea participării comunei Catalina la ,,Programul județean 

pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 

2017-2020,   împreună cu referatul lui  de aprbare 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 13 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.16 /2020 privind aprobarea participării 

comunei Catalina la ,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea 

bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020. 

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

hotărâre privind aprobarea participării comunei Catalina la ,,Programul județean 

pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor în care funcționează spații 

expoziționele sau biblioteci,din mediul rural”în perioada 2019-2020, 

,împreună cu referatul lui  de aprbare 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 13 

voturi “pentru” adoptă Hotărârea nr.17 /2020  privind aprobarea participării 

comunei Catalina la ,,Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea 

clădirilor în care funcționează spații expoziționele sau biblioteci,din mediul 

rural”în perioada 2019-2020. 

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

hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr.24877 

Catalina,aflat în domeniul privat al Comunei Catalina,împreună cu referatul de 

aprobare. Prezentarea este urmată de raportul de specialitate al compartimentului 

de resort și de avizele comisiilor  de specialitate. Se trece la luări de cuvânt. 

D-l primar arată că  dacă comisiile de specialitate  nu au dat aviz favorabil,  solicită 

președintelui de ședință să fie  supus la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Abraham Geza propune ca această  hotărâre să nu fie 

adoptat,motivând cu argumentația că până nu se rezolvă sitiația terenurilor și 

construcțiilor din încinta fostei CAP Mărtineni să nu ne ocupăm cu celelelte 

parcele din încinta CAP -ului din Mărtineni. Domnul consilier arată că de 30 de ani 

au cumpărat construcțiile și încă nu sunt proprietar tabulari asupra construcțiilor  și 

mai ales aceste construcții au fost cumpărate fără teren aferent,terenurile care nu 

sau vândut au fost intabulate în favoarea Consiliului Local Catalina.  

În privința rezolvării situației au angajat și un mediator,dar domnul Primar nu 

poate iniția nici o procedură în acest sens fiindcă trebuie să evită situațile de natură 

să determine apariția unui conflict de interese,fiind implicat direct în acest proces 

deoarece și d-l primar a cumpărat construcții din încinta fostului CAP Mărtineni. 

Domnul primar arată că domnul viceprimar trebuie să se ocupe în privința 

rezolvării situației. 

Domnul consilier Abraham Geza arată că nu trebuia să amâne treaba din anul 1994 

oamenii așteaptă să fie rezolvat această situație.A plătit 20.000 lei și nu este 

proprietar cum au putut să întabuleze terenul în favoarea Consiliului Local, o să 



denunțe la DNA pentru situația creată și solicită actul în baza căruia s-a efectuat 

întabularea.Totodată arată că contractul încheiat cu mediatorul a fost valabil 6 luni,  

au cheltuit  o grămadă de bani,nu a fost inițiat nici o procedură în această privință  

susține insistent ca această hotărâre să nu fie adoptată.Cei care am cumpărat  în 

anul 1994 construcțiile situația noastră nu este rezolvată și acum asigurăm pentru 

ceilalți acces la cumpărare. 

Totodată domnul consilier arată că nu este adevărat că tinerii au intenția de a 

cumpăra terenuri pentru construire de locuințe. 

D-na secretară arată că deja sunt înregistrate 6 cereri cu privire la solicitări terenuri 

pentru construire de locuințe. 

Domnul Bartos Karoly președintele de ședință sugerează că această documentație a 

fost executată ca să obținem Cf uri diferite pentru fiecare parcelă,valorificarea 

acestor parcele se va realiza în viitor și supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii cu 13 voturi “împotrivă adică în unanimitate  votează împotrivă. 

 Nu se adoptă Hotărârea cu privire la aprobarea  dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr.24877 Catalina,aflat în domeniul privat al Comunei Catalina . 

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

hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr.23358 

Catalina,aflat în domeniul privat al Comunei Catalina,împreună cu referatul de 

aprobare. Prezentarea este urmată de raportul de specialitate al compartimentului 

de resort și de avizele comisiilor  de specialitate. Se trece la luări de cuvânt. 

D-l primar arată că  dacă comisiile de specialitate  nu au dat aviz favorabil,  solicită 

președintelui de ședință să fie  supus la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii cu 13 voturi “împotrivă adică în unanimitate  votează împotrivă. 

 Nu se adoptă Hotărârea cu privire la aprobarea  dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr.23358 Catalina,aflat în domeniul privat al Comunei Catalina . 

La punctul  nouă al ordinei de zi aprobată d-l primar,președintele de ședință roagă 

pe președinții comisiilor de specialitate să prezinte raportul annual al comisiilor. 

Este prezentat raportul comisiei de specialitate economico-financiară, comisiei 

juridice și comisiei de specialitate învățământ,sănătate,cultură,protecția socială și 

de mediu. 

Consilierii cu 13 voturi “pentru” votează raporturile prezentate. 

La punctul zece  al ordinei de zi aprobată d-l primar, domnii consilieri prezintă 

rapoartele  de activitate pe anul 2019. 

Consilierii cu 13 voturi “pentru” votează raporturile prezentate.         

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

ordinei de zi. 

Domnul consilier Turoczi Csongor întrabă dacă la Imeni unde s-a asfaltat recent o 

porțiune de drum ce se va întâmpla cu șanțurile și intrările la porțile cetățenilor vor 

fi betonate. 



Domnul primar arată că nu vom executa  alte lucrări  pentru că momentan nu avem 

fonduri poate la anul,dar fiecare cetățean are obligația să curățe șanțul din fața 

porții nu putem să mergem noi angajații primăriei să facem curățenie în fața porții 

cetățenilor din Imeni.           

Doamna consilier Deak Ramona- Renatte arată că la porțiunea de drum recent 

asfaltat în fața bisericii conducătorii auto merg cu viteză și ar trebui montat ceva ca 

să încetinim circulația. 

Domnul primar arată că acest traseu are numai 400 m și nu crede că putem face 

ceva în această privință. 

Domnul Primar arată că știm cu toții că cetățenii au mari datorii față de Primăria 

Catalina, și pandemia ne a afectat tare situația materială la anul vom continua 

asfaltarea drumurilor din comună 

         Neavând alte discuții președintele de ședință mulțumește pentru prezență, 

ședința a luat sfârșit. 

 

 

      

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR 

                     Bartos Karoly                                           

                                                                                        Banffy Zita  

 

 


