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Incheiat azl 29 ianluarie 2015 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului local '

Zetea.
Din 15 consilieri sunt prezenli 14 consilieri.

I-ipseqte motivat Bal6zsi R6bert consilier.
In gedinld parlicip6 Dl. S6nduly Andr6s reprezentantul locuitorilor din satul

Izvoare, D-na Kibddi Eva Gydngyv6r adminstrator public Dl. Nagy Istvrin cet6lean qi

Dl. Demdny Gy6z6 administratorul firmei S.C. Goscom Zetea S.R.L.
In gedin!6 participi Dl. Nagy Attila primarul, Dl. Kozma Pdter Lajos

viceprimarul gi Dl. Sebesty6n Csaba secretarul comunei.
in unanimitate de voturi Dl. Zsombori Ary6d consilier este ales pregedinteie

qedinlei. El salutd pe cei prezen{i gi constatd c6 qedin}a de azi lucreazd valabil, pentru
cd sunt prezenli majoritatea consilierilor.

in continuare comunic[ proiectul de ordinea de zit care a fost adus la cunoqtin]a
consilierilor ctt ocazla convoc6rii qedin{ei prin Dispozilia nr. 5612015 dup6 cum
urmeazd'.

1. Informarea primarului despre activitatea deslEguratd intre cele 2 qedinle.

2. Aprobarea procesului verbal al gedin{ei anterioare.
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea numirului asistenlilor personali pe anul

20t5.
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului anual de acliune de interes

local pentru reparlizarea orelor de munc6 in cazul persoanelor care presteazA
ac{iuni sau lucrdri de interes local pe baza Legii nr. 41612001 privind venitul
minim garantat cu modifrcdrile Ei completdriele ulterioare, pentru anul 2015.

5. Informare privind activitatea asistenfilor personali in semestrul II al anului
20t5.

6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea contractului de imprumut de folosinfd
gratuitd nr. 2184123.04.2013 cu Unitatea Militard 0732.

7. Proiect de hotdrdre privind modificarea Hotdr6rii Consiliului local Zetea nr.
7512014 privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2015.



8. Proiect de hot6rdre privind darea in folosinlE cu titlu gratuit pentru utilitate
publicd pe ddrata existenlei panourilor, a terenului in suprafald totald de 4
mp.

9. Proiect de hotdrAre privind aprobarea incetdrii contractelor de prestare a
serviciului public de salubrizare.

l0.Proiect de hot6r6re privind constituirea Comisiei de selecfie a candidalilor
pentru funcfiile de membru al Consiliului de administralie al Societilii
Goscom Zetea S.R.L. qi modificarea Actului Constitutiv al Societdfii Goscom
Zetea S.R.L.

1 l.Proiect de hotdrdre privind imputernicirea primarului comunei Zetea, Dl.
Nagy Attila, in vederea demar6rii procedurilor necesare constituirii
Asociafiei de Parteneriat Strategic al UnitAlilor Administrativ Teritoriale din
Bazinul Carpatin, respectiv a Asocierii Teritoriale Europene din Bazinul
Carpatin, care va cuprinde comuna Zetea qi unitili administrativ-teritoriale
din Bazinul Carpatin, la care pot adera ulterior gi alte localitdli.

l2.Probleme curente.
Consiliul local Zetea prin vot deschis qi in unanimitate de voturi adopta

proiectul de ordinea de zii.

Punctul 1 din ordinea de zii

D1. Nagy Attila primarul comunei Zetea spune cd s-a linut deja prima gedin!6 a
comisiei de fond funciar, a participat la intAlniri cu consiliul jude{ean in legdturd cu
bugetul pe anul aceasta, vom primi mai pulini bani qi poveste$te ce fel de schimbdri
sunt la repartizarea bugetului, la renovarea cdminului cultural se lucreazd intens, au
fost foarte mult int6lniri in legdturd cu planurile pentru anul aceasta, am fost 1a o
intdlnire cu primari din zond la Feliceni unde tot despre buget s-a vorbit, am organizat
trei concursuri reuqite pentru posturile vacante gi lista celor care vor face patruldri
noapte,a va fri gata in cAteva zile.

In urma disculiilor informarea primarului este aprobat in unanimitate.

Punctul 2 din ordinea de zii

Dupd citirea procesului verbal al qedinfei anterioare consiliul local adoptd
aceasta in unanimitate.

Punctul 3 pe ordinea de zii.

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd, proiectul de hot6r6re. Dl. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintd raportul comparlimentului de specialitate. Dl.



S6nduly Srindor preqedintele comisiei de specialitate prezintd, raportul comisiei de
specialitate.

In urma disculiilor consiliul local zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirffrea nr. 2 din 2015 a consiliului local zetea privind aprobarea
numdrului asisten{ilor personali pe anul 20 1 5.

Punctul 4 pe ordinea de zii.

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintl, proiectul de hotirAre. Dl. Sebestydn
csaba secretarul comunei prezintd, raporlul compartimentului de specialitate. Dl.
Srinduly S6ndor pregedintele comisiei de specialitate prezintd rapoftul comisiei de
specialitate.

In urma disculiilor consiliul local zetea prin vot deschis qi in unanimitate de
voturi adoptd Hotrrirea nr. 3 din 2015 a Consiliului local zetea privind aprobarea
Planului anual de acliune de interes local pentru repartizarea orelor de muncd in cazul
persoaneior care presteazd actiuni sau lucrdri de interes local pe baza Legli nr.
41612001 privind venitul minim garantat cu modificdrile gi completdriele ulterioare,
pentru anul 2015.

Punctul 5 pe ordinea de zii.

Dl. Sebestydn Csaba secretarul comunei prezintd raportul.
In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de

voturi aprobd raportul.

Punctul 6 din ordinea de zii.

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintl. proiectul de hotdr6re. Dl. Sebesty6n
Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zoltrin pregedintele comisiei de specialitate prezintd, raportul comisiei de
specialitate.

In urma discu{iilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirirea nr. 4 din 2015 a Consiliului local Zetea prind aprobarea
contractului de imprumut de folosinld gratuiti rc. 2184123.04.2073 cu Unitatea
Militard0732.

Punctul 7 din ordinea de zii.

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd, proiectul de hotdrAre. Dl. Sebesty6n
Csaba secretarul comunei prezintd raportul comparlimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zoltrin preqedintele comisiei de specialit ate prezintd raportul comisiei de



specialitate. Dl. Gergely Istviin consilier intreabd ce se poate face cu cei care nu
pl6tesc. Dl. Sebesty6n' csaba secretar spune c6 deja au fost trimise somaii qi in
hotdr6rea in care am aprobat toatd procedura existd scris tot ce trebuie frcut in acest
SENS.

in urma discufiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis qi in unanimitate de
voturi adoptd Hotir6rea nr. 5 din 2015 a Consiliului local Zetea privind modificarea
HotdrArii Consiliului local Zetea rc. 7512014 privind stabilirea impozitelor gi taxelor
locale pentru anul 2015.

Punctul 8 din ordinea de zii.

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotdrAre. Dl. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt6n preqedintele comisiei de specialit ate prezintd raportul comisiei de
specialitate. Dl. Zsombori Arp6d consilier spune cd panourile s6 fie instalate in aqa fel
ca sd nu strice aspectul centrului.

In urma disculiilor consiliui local zetea prin vot deschis qi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirdrea nr. 6 din 2015 a consiliului local zetea privind darea in
folosinfd cu titlu gratuit penhu utilitate publici pe durata existenlei panourilor, a
terenului in suprafald totald de 4 mp.

Punctul 9 din ordinea de zii.

D1. Nagy Attila rimarul comunei prezintd proiectul de hotdrdre. Dl. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintd, raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Sebestydn Istv6n Elem6r preqedintele comisiei de specialitate prezintd raporlul
comisiei de specialitate. Dl. Gergely Istviin consilier intreabd daci se poate gtie c6!i
sunt gi cu cali bani datorcazd. Dl. primar spune cd lista a fost trimis cu materialul
pentru gedin!6 gi roagd pe Dl. Dem6ny GyoziS administrator ca lista sd fie depus in fala
consiliului mai des.

in urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adopti Hotirirea nr. 7 din 2015 a consiliului local zetea privind aprobarea
incetdrii contractelor de prestare a serviciului public de salubrizare.

Punctul l0 din ordinea de zii.

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd, proiectul de hotdrAre. Dl. Sebesty6n
Csaba secretarul comunei prezintd, raportul compaftimentului de specialitate. Dl.
Sebesty6n Istvrin Elemdr pregedintele comisiei de specialitate prezintd raportul
comisiei de specialitate. D-na Kibddi Eva Gydngyvdr explicd despre ce este vorba qi



spune cd trebuie un specialist in domeniul resurselor umane. Consiliul local propune
pe Dl. Sebestyen Csabd secretar.

In urma discufiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adopti Hotirirea nr. 8 din 2015 a Consiliului local Zetea privind constituirea
comisiei de seiec{ie a candidalilor pentru funcfiile de membru al consiliului de
administralie al Societdlii Goscom Zetea S.R.L. qi modificarea Actului Constitutiv al
Socie6lii Goscom Zetea S.R.L.

Punctul 11 din ordinea de zii.

Di. Nagy Attila primarul comunei prezinti proiectul de hotdrAre. Di. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. D1.
S6nduly S6ndor preqedintele comisiei de specialitate prezinti raportul comisiei de
specialitate.

In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotir6rea nr. 9 din 2015 a Consiliului local Zetea privind
imputernicirea primarului comunei Zetea, Dl. Nagy Attila, in vederea demar6rii
procedurilor necesare constituirii Asocia(iei de Parteneriat Strategic al Unitdlilor
Administrativ Teritoriale din Bazinul Carpatin, respectiv a Asocierii Teritoriale
Europene din Bazinul Catpatin, care va cuprinde comuna Zetea $i unitdf
administrativ-teritoriale din Bazinul Carpatin, la care pot adera ulterior gi alte
localitdti.

Punctul 12 din ordinea de zii.

a). Dl. Srinduj L6sz16 consilier spune cd in satul $icasiu canalizarea nu este
rezolvatS, nici la clddirile construite recent. Apa uzati curge in pdrAuri gi ar trebui fbcut
ceva. De asemena in albia pdrAurilor este foarte mult gunoi. Dl. primar spune cd in
satul $icasdu nu va fii sistem de canlizare menajerd in anii urmdtori, dar legea spune
precis ce trebuie frcut gi in ce condilii se poate elibera autoriza(ia de construclie $i
promite cd va fii IEcut ceva.

b). Dl. Kand6 D6nes consilier spune cd a auzit ceva in sensul cd familia Gabor
din Odorheiu Secuiesc s-ar muta aici. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune ci
povestea aceasta nu a inceput azi gi povestegte ce s-a intdmplat cu imobilul situat la nr.
1117, spune cd aceasta a fost v6ndut de mai multe ori, inregistrdrile in registrul agricol
sunt oprite. De asemenea spune cd popula[ia trebuie informatd ce sd faci in aceste
condilii, noi at6ta putem sd facem. Dl. Gergely Istv6n consilier intreabd dacd poate sE

apard in ziarul local ceva in acest sens, la care Dl. primar spune cA va apdrea ftrd
precizarea numelor gi locului. Dl. Kand6 Ddnes consilier spune de asemena cd ar
trebui fEcut ceva cu parcarea in centrul comunei pentru cd este catastrofal mai ale luni
inainte de masd. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cd sperdm c[ vom avea atdlia



bani anul acesta ca sd facem un studiu, un plan de sistematizare pentru centrul comuner
care va cuprinde gi aceSt aspect, adicd parcarca. Dl. Kand6 D6nes consilier mai spune
cd ar trebui organizat patrularea pe timpul noptii $i in satul Sub Cetate. Dl. Nagy Attila
primarul comunei spune cd se poate organlza dacd sunt persoane care vor sd facd
patrularea.

c). Dl. Karsai Attila consilier intreabd dacd cei care au fEcut spargerea in
locuinla lui Szab6 Gyrirgy erau din Zetea. Dl. Nagy Attila primar spune c6 sunt din
comuna noastr6, este gi un minor intre ei, dosarul a fost depus la parchet dar au fost
l6sali liberi. $i acest caz demonstreazd cd trebuie sd instaldm mai multe camere video
pe teritoriul comunei.

d). Dl. Luk6cs Imre consilier spune c6 in zona Hegy sunt locuri unde nu arde

bacul la iluminatul public. Dl. Kozma Pdter Lajos viceprimar spune cd trebuie spus

adresa qi vor schimba becurile.
e). Dl. Pril Bama Imre consilier spune cd nu in fiecare stradd este axillit zdpada

in satul Sub Cetate. Dl. Kozma P6ter Lajos viceprimar spune cd se pomeqte de aici din
Zetea qi in limita posibilitililor vor ajunge peste tot.

t). Dl. Zsombori Arp6d consilier spune cd incd nu au primit nici o h6rlie despre
planul parcelar de la Srintahegye. Dl. Nagy Attila primar spune cd parcelarea este un
proces lung, ins6 la sfhrgit fiecare proprietar va primii hdrtiile.

g). Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cd banii pentru sport qi culturd
incepAnd cu anul acesta se pot primii numai pa bazd de proiecte.

NeavAnd alte ordine de zii Dl. Zsombori Arp6d preqedintele de qedin!6

mullumeqte pentru prezenli qi declarl gedin{a de azi inchis6.

Zetea, Ia 29 ianuarie 2015

PreSedintele Sedin(ei,
Zsombori Arpdtl
ss. indescifrabil

Secretar
Sebestydn Csaba
ss. indescifrablZ. 

^S.
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