
ROMÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

COMUNA CATALINA 

CONSILIUL LOCAL 
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 Încheiat astăzi, 27 februarie 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 55 din 21 aprilie 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 din18 februarie 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 Bakk Ioan-Attila , anunță proiectul ordinii de zi: 

Se trece la dezbaterea punctelor din ordinea de zi aprobată. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a unui 

spațiu cu destinație cabinet medical veterinar din  imobilul  situat în sat  

Catalina,nr.administrativ 374,identificat prin Cartea funciară nr.23159 Catalina, 

aparținând  domeniului privat  al Comunei Catalina   



                                  Prezintă: Tusa Levente – primar 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației de atribuire în vederea 

concesionării prin licitație publică a unui spațiu din imobilul situat în comuna 

Catalina, nr. administrativ 374,identidicat prin Cartea Funciară nr.23159 

Catalina,aparținând domeniului privat al Comunei Catalina 

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Local nr.5/2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici 

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Catalina pentru anul 2020 

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale  care constau  într-o  anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite  pe 

baza unei anumite  sume în lei 

                                     Prezintă: Tusa Levente – primar 

5.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe trei 

luni(mai,iunie,iulie)2020                                

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al UAT Catalina pe 

anul 2020 

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

7.Raport privind starea economico- socială a comunei Catalina  pe anul 2019 

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

8.Raport privind  inventarierea  anuală a patrimoniului comunei Catalina 

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

9.Raport privind transparența decizională în administrația publică conform Legii 

nr.52/2003 și accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 în 

anul 2019 

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

10. Raport privind gestionarea bunurilor Comunei Catalina pe anul 2019                                                                               

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

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

hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu 

destinație cabinet medical veterinar din  imobilul  situat în sat  

Catalina,nr.administrativ 374,identificat prin Cartea funciară nr.23159 Catalina, 

aparținând  domeniului privat  al Comunei 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 13 

voturi ”pentru” adoptă Hotărârea nr 6/2020  privind aprobarea   aprobarea 



concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinație cabinet medical 

veterinar din  imobilul  situat în sat  Catalina,nr.administrativ 374,identificat prin 

Cartea funciară nr.23159 Catalina, aparținând  domeniului privat  al Comunei 

Catalina.        

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

hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin 

licitație publică a unui spațiu din imobilul situat în comuna Catalina, nr. 

administrativ 374,identidicat prin Cartea Funciară nr.23159 Catalina,aparținând 

domeniului privat al Comunei 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.  

          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.7 2020  privind aprobarea documentației de 

atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu din imobilul 

situat în comuna Catalina, nr. administrativ 374,identidicat prin Cartea Funciară 

nr.23159 Catalina,aparținând domeniului privat al Comunei Catalina. 

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

hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.5/2020 

cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Catalina 

pentru 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.  

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.8/2020  privind modificarea Anexei nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr.5/2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază 

pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Catalina pentru anul 2020. 

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

hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale  

care constau  într-o  anumită sumă în lei  sau care sunt stabilite  pe baza unei 

anumite  sume în lei,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.9/2020  privind aprobarea indexării cu rata 



inflației a impozitelor și taxelor locale  care constau  într-o  anumită sumă în lei  

sau care sunt stabilite  pe baza unei anumite  sume în lei. 

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

hotărâre privind  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 

trei luni(mai,iunie,iulie)2020,                                

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.10 /2020 privind alegerea președintelui de 

ședință pe trei luni(mai,iunie,iulie)2020, D-l Bartos Karoly.  

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

hotărâre privind rectificarea bugetului general al UAT Catalina pe anul 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.11 /2020  privind rectificarea bugetului 

general al UAT Catalina pe anul 2020.    

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

privind starea economico- socială a comunei Catalina  pe anul 2019. Prezentarea 

este urmată de luarea de cuvînt a Domnului Tusa Csaba care susține că la capitolul 

starea de sănătate al populației nu este adevărat că majoritatea pacienților sunt 

înscriși la medicii de familie din Tg.Secuiesc,ci sunt înscriși la soția sa D-na 

Dr.Tusa- Ferencz Eva.  

Nefiind alte luări de cuvânt raportul se supune la vot. Consilierii cu 12 voturi 

“pentru”și un vot împotrivă aprobă raportul domnului primar cu privire la  starea 

economico-socială a comunei pe anul 2019. 

    La punctul opt   al ordinei de zi aprobată d-l primar ,domnul viceprimar  

prezintă Raportul  privind  inventarierea  anuală a patrimoniului comunei Catalina 

 Prezentarea este urmată de luarea de cuvînt a Domnului Bartos Karoly  care 

susține că sunt diferențe mari înre soldurile scriptice și soldurile faptice. 

 Nefiind alte luări de cuvânt raportul se supune la vot. Consilierii cu 13 voturi 

“pentru” aprobă raportul domnului  viceprimar cu privire la  inventarierea  anuală a 

patrimoniului comunei Catalina.   

         La punctul nouă     al ordinei de zi aprobată d-l primar ,domnul primar 

roagă pe doamna secretară să prezite Raportul  privind  transparența decizională în 

administrația publică conform Legii nr.52/2003 și accesul la informațiile de interes 

public conform Legii nr.544/2001 în anul 2019. 

Prezentarea este urmată de luarea de cuvânt a Domnului Tusa Csaba  care susține 

că cum au fost două solicitări din partea cetățenilor de acum înainte va avea grijă 



să fie mai mult o să împarte  pentru domnii consilieri câte unu să avem cu ce să ne 

ocupăm. 

 Nefiind alte luări de cuvânt raportul se supune la vot. Consilierii cu 13 voturi 

“pentru” aprobă raportul  prezentat de d-na secretară cu privire la transparența 

decizională în administrația publică conform Legii nr.52/2003 și accesul la 

informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 în anul 2019. 

 La punctual zece    al ordinei de zi aprobată d-l primar ,domnul primar roagă pe 

domnul viceprimar să prezite Raportul  privind gestionarea bunurilor Comunei 

Catalina   pe anul 2019                                                                              

 Nefiind alte luări de cuvânt raportul se supune la vot. Consilierii cu 13 voturi 

“pentru” aprobă raportul  prezentat de d-nul viceprimar  cu privire la gestionarea 

bunurilor Comunei Catalina   pe anul 2019.                                                                                 

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

ordinei de zi. 

          D-l primar arată că în curând vom face reparații interioare în incinta clădiirii  

administrative în care se situează  cabinetul medical și roagă pe d-l Dr.Tusa Csaba 

și comisia economico—financiară să-și facă propuneri în privința lucrărilor de 

executat și să formuleze concret opinia cum consideră că ar fi benefic demersul 

lucrărilor ca să ajutăm și pe cel care ar executa lucările ca să nu pățim ca data 

trecută când s-a efectuat izolarea exterioară a imobilului și a fost problemă că a 

fost consumat energia electrică. 

       Domnul consilier Tusa Csaba arată că lucrările trebuie organizate în așa fel ca 

activitatea cabinetului medical să nu fie deranjat și suspendat.Propune ca lucrările 

să fie executate noaptea în astfel de situații are vita neplăcerile.Totodată arată că în 

astfel de condiții a fost executat lucrarea la o școlală din Tg.Secuiesc și se 

interesează care firmă a fost ar fi bine să ne facă lucrările și la noi. 

      Domnul consilier arată că soția sa a fost căutată prin telefon de către patronul  

firmei care a executat lucrarea spunând Doamnei Dr. să întocmească o factură cu 

energia consumată de firma sa.,arată că acest lucru nu este posibil ,cabinetul 

medical nefiind o firmă furnizatoare de energie electrică,dar problema nu se 

încheie aici,după terminarea stării de urgență va apela la un avocat și va face 

denunți la DNA. 

      Domnul consilier Bakk Ioan Attila arată că în astfel de condiții cum vom putea 

asigura energia electrică pentru reparații. 

     Domnul Fejer Imre-Csaba arată că ce fel de măsuri putem institui în privința 

pazei de câmp pentru  asigurarea  producției vegetale,vom avea mari probleme în  

această privință. 

      Domnul consilier Gall Attila arată că deja sunt problem în satul Mărcușa în 

privința că două familii de romi lasă caii nepăziți și noaptea umblă în tarlaua de 

grău a vecinilor. 



      Domnul consilier Tusa Csaba arată că în comună este dictatură s-au liniștit 

lucrurile după alegerile preliminare și vă simțiți în siguranță dar se va termina în 

curând.Reparațiile faceți pentru pacienți nu pentru doctor,nu terminați odată cu 

folosirea autoturismelor primăriei în scopuri particulare de ani de zile,12 persoane 

s-au interest  cu privire la construirea garajului pe teren public în centrul comunei 

lângă blocuri,neavând autorizație și după cunoștințele mele nici nu a fost 

amendat.Cel care construiește ceva în incinta gospodăriei primește amendă 5000 

lei cine construiește pe teren public nu primește nimic solicit explicații în acest caz. 

      Domnul primar arată că ar trebui să spună domnul consilier pe nume cine 

folosește autoturimul în afara programului de lucru,în al doilea rând domnul 

viceprimar este responsabil în domeniul construcțiilor. 

      Domnul viceprimar arată că el a fost cel care a lăsat să construiască garajul și 

este mai mare cu 20 cm față de celelalte garaje.În 20 de ani nu am făcut nimic 

ilegal dar de data asta eu am fost cel care am lăsat să construiască garajul și î-mi 

asum răspundere pentru ea.   

      Domnul Tusa Csaba arată că ceea ce se întâmplă cu administrarea domeniului 

public ar merita să fie schimbat din funcție. 

      Doamna consilier Csakany Zsuzsannna arată că trebuia să distribuim și noi 

pachete de alimente pentru familiile care au rămas fără loc de muncă. 

      Domnul primar arată că ar trebui să se reunescă comisiile de specialitate și să 

decidă lista celor care ar trebui să primescă și suma care se propune pentru 

ajutorarea acestor familii,dar părerea domnului primar este că este greu de ales 

persoanele care ar trebui să primescă ajutoare fiindcă sunt foarte mulți familii 

afectate datorită coronavirusului. 

      Domnul Bakk Ioan Attila arată că nu trebuie să aducem forță de muncă 

dinafară,avem de lucru și noi au început lucrările de însămânțare dar oamenii nu 

prea vor să muncească din păcate aștept ajutoare de la stat. 

       Domnul  Kovacs Andrei-Carol întreabă când se va mai întoarce autogrederul 

în Mărcușa ar avea lucru de rezolvat. 

       Neavând alte discuții președintele de ședință mulțumește pentru prezență, 

ședința a luat sfârșit. 

 

 

      

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR 

                     Bakk Ioan-Attila                                          Banffy Zita  

 

 


