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 Încheiat astăzi, 18 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 10 din 11 februarie 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 20 decembrie 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 13 voturi “pentru”. 

Președintele de ședință, d-l Bakk Ioan-Attila , anunță proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes 

local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim 

garantat pentru anul 2020                                      

                                 Prezintă: Tusa Levente – primar 



2.Proiect de hotărîre privind aprobarea modificării statului de funcțiii al apartului 

de specialitate al primarului comunei Catalina, aprobată prin HCL nr.49/2019                                                           

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

3.Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului general al comunei Catalina pe 

anul 2020 

                                  Prezintă: Tusa Levente – primar 

4.Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar 

pentru anul financiar 2019 

                                 Prezintă: Tusa Levente – primar 

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcționarii 

publici și personalul  contractual din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Catalina pentru anul 2020 

                                 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  aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare devenit minim garantat 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. 

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

voturi ”pentru” adoptă Hotărârea nr 1/2020  privind aprobarea planului de acțiuni 

și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare 

devenit minim garantat pentru anul 2020                                      

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

hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcțiii al apartului de 

specialitate al primarului comunei Catalina,aprobată prin HCL nr.49/2019,                              

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.2/2020  privind aprobarea modificării statului de 

funcțiii al apartului de specialitate al primarului comunei Catalina,aprobată prin 

HCL nr.49/2019,                              

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

hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Catalina 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.  

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.3/2020  privind aprobarea bugetului general 

al comunei Catalina pe anul 2020 

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

hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 

financiar 2019,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.4/2020  privind aprobarea contului de 

încheiere a exercițiului bugetar pentru anul financiar 2019 

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

hotărâre privind  stabilirea salariilor  de bază pentru funcționarii 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.5/2020 privind  stabilirea salariilor  de bază 

pentru funcționarii publici și personalul  contractual din cadrul aparatului  de 

specialitate al primarului comunei Catalina pentru anul 2020. 

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

ordinei de zi. 

          D-l primar arată că  la contribuții avem restanțe la Spitatul Municipal 

Tg.Secuiesc pentru anul trecut și mai avem contribuții pentru Aquacov,Eco Sepsi  

Avem intenția de a cumpăra 210 bucăți corpi de iluminat și o mașină de tuns iarbă.        

D-l consilier Bartos Karoly întreabă  la proiectul de buget  la capitolul impozit pe 

teren  personae fizice chiar avem atât de mult restanțe? Doamna contabilă arată că 

anul trecut a fost 98.000  lei la impozit  clădiri și acum avem 28.000 lei pentru că 

căt am avut realizări pe anul 2019 atât putem pune pe anul 2020. 

Domnul consilier Tusa Csaba întrabă dacă vor fi reparații la cabinetele medicale? 

Domnul primar arată că și anul trecut am avut cinci proiecte la Consiliul Județean 

Covasna cu ajutorul cărora au fost efectuate reparații capitale la căminele culturale 

au fost dotate două biblioteci cu aparatură modernă și scaune și în cursul anului 



2020 avem intenția de a continua reparațiile la clădirile ce aparțini domeniului 

public și privat al comunei. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că la Cabinetul medical de familie când s-a 

efectuat izolarea exterioară a clădirii,firma care a efecuat lucările a folosit de la 

tabloul lor curentul electric  si nu a platit curentul dar acest fapt nu poate să rămână 

așa și viceprimarul a fost cel care a arătat de unde trebuie folosit curentul electric. 

Domnul viceprimar arată că el a fost de față când s-a montat două  bucăți de pervaz 

în cursul lunii decembrie dar nu el a fost care a arătat de unde trebuie folosit 

curentul electric. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că factura curentului electric este de 500 

lei,proprietarul firmei nu a cerut de la nimeni acordul pentru folosirea curentului 

electric,dacă problema nu se rezolvă până la sfârșitul săptămânii face sesizare și o 

să iasă scandal. 

Domnul consilier Bartos Karoly arată că 500 de lei este prea mult fiindcă a văzut 

ce fel de utilaje au fost folosite în cursul muncii. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că  de obicei  plătesc 17 lei pentru factura de 

energie electrică,folosec 2 imprimante,un leptop,si din cauza patronului trebuie să 

plătească 500 de lei la factură, acest fapt se datorează viceprimarului care a arătat 

de unde trebuie furat energia electrică.   

Domnul viceprimar a arătat că și Domnul profesor chiriașul vecini a contribuit  cu 

energie electrică pentru realizarea lucrărilor de renovare.Totodată Domnul 

viceprimar arată că din anul 2000 este în această funcție și consideră că a exercitat 

munca cu responsabilitate și exactitate și dacă rămâne după alegerile din iunie 

2020 vrea să continue activitatea și nimeni nu a spus pentru el că a furat și nici de 

data asta nu consideră că este vinovat. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că acest lucru în privința energiei electrice 

trebuie clarificat cu patronal firmei care a executat lucrările de renovare la 

cabinetul medical,altfel va face plângere la judecătorie și la DNA. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că î-I deranjează modul în care s-a procedat nu 

despre bani este vorba ,chir dacă va primii banii va dona pentru o asociație. 

Domnul primar arată că nici anul trecut nu a contribuit cu bani  domnul consilier 

când trebuia să plătim serviciile acordate de Caritas Alba Iulia. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că ar trebui să folosiți mai puțini autoturismele 

în scop propriu și atunci rămânea bani pentru Caritas și nu trebuia plătit din 

sponsorizări. 

 Domnul consilier Abraham Geza întreabă pe domnul primar dacă în cursul 

primăverii vor fi evaluate parcelele din  incinta fostului CAP Mărtineni și dacă 

pentru realizarea acestui proiect este inclus bani în buget. 

Domnul primar arată că este inclus bani în buget pentru evaluarea parcelelor. 



Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt și alte problem despre care vor să 

discute domnii consilieri. 

Domnul consilier Tusa Csaba arată că nu înțelege la baia din Hătuica de ce trebuie 

noi Consiliul Local să ne contribuim cu bani pentru funcționare ,ar fi timpul să fie 

autonom și independent și să aducă profit.  

Domnul primar arată că  totul depinde de domnii consilieri dacă așa hotărăsc petem 

închide. 

Domnul consilier Bartos Karoly arată că anul trecut a făcut o terapie cu 10 ședințe 

care a fost prescris de medicul balneolog care vine săptămânal pentru consultații la 

baia din Hătuica și cât de benefic a fost nici nu știm cât de mare este valoarea 

terapeutică.  

Domnul consilier Tusa Csaba întreabă dacă va fi prelungit contractual de 

concesiune pentru D-na Dr.Tusa- Ferencz Eva pentru o perioadă de 5 ani. 

Domnul primar propune să fie votat și pentru câți ani vor să fie prelungit 

contractul. 

Doamna consilier Deak Ramona-Renatte arată că cu toate că Doamna Dr. este 

pensionară dar dacă are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și noi ar trebui 

să prelungim contractual pentru 5 ani. 

Domnul președinte de ședință supune la vot și domnii consilieri în număr de 12 

sunt de accord cu propunerea doamnei consilier. 

          Neavând alte discuții președintele de ședință mulțumește pentru prezență, 

ședința a luat sfârșit. 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               SECRETAR 

                      Bakk Ioan-Attila                                          Banffy Zita  

 

 


