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Incheiat azi 12 februarie 2015 cl ocazia qedinjei ordinare a Consiliului local
Zetea.

Din 15 consilieri sunt prezenli 14 consilieri.

I-ipseqte motivat Bal6zsi R6bert consilier.
In qedinli participd Dl. Dem6ny Gyrizci administratorul firmei S.C. Goscom

Zetea S.R.L, Kitll6 Mik16s gi Fazakas Pdter reprezentanlii firmei Larix Studi6.
in qedinld participd Dl. Nagy Attiia primarul, Dl. Kozma P6ter Lajos

viceprimarul gi Dl. Sebestydn Csaba secretarul comunei.
In unanimitate de voturi Dl. P6ter Ede consilier este ales pre$edintele qedinlei. El

salutd pe cei prezenli gi constatd cb gedinla de azi ltcreaz6 valabil, pentru ce sunt
prezen,ti majoritatea consilierilor.

In continuare comunicd proiectul de ordinea d,e zii care a fost adus la cunoqtin{a
consilierilor cu ocazia convocdrii gedinlei prin Dispozilia rc. 6812015 dupd cum
urmeazd:

1. Informarea primarului despre activitatea deslEguratd intre cele 2 gedinle.
2. Aprobarea procesului verbal al qedinlei anterioare.
3. Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea bugetului firmei S.C. Goscom

Zetea S.R.L. pe anul 2015.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea utilizdrii excedentului anual al

bugetului local rezultat la incheierea exercifiului bugetar pe anul 2014.
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.
6. Informare despre activitatea Primiriei pe anul 2014.
7. Probleme curente.
Dl. Sebesty6n Csaba secretarul comunei propune inc6 un punct pe ordinea de zii

qi anume proiect de hotirAre privind modificarea qi completarea Regulamentului de
organizare gi funclionare a serviciului de salubrizare a comunei Zetea. De asemenea
spune cA pe i6ngd informarea Primiriei trebuie aprobat qi informarea administratorului
public si infomarea S.P.C.L.E.P.



Consiliul local Zetea prin vot deschis qi in unanimitate de voturi adopta
proiectul de ordinea de2ii.

Punctul I din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei Zetea spune cd in cele doui sdptdm6ni care a
trecut de la qedinla anterioarA s-a lucrat in continu cu alcdtuirea bugetului pentru anul
2015, a fost linut o gedinli a comisiei de fond funciar, s-a lucrat la reorganizarea firmei
Goscom, cu pregdtirea demoldrii qcolii Intemat qi se lucreazd intens la cdminul
cultural.

in urma discufiilor informarea primarului este aprobat in unanimitate.

Punctul 2 din ordinea de zi

Dupd citirea procesului verbal al gedinlei anterioare Consiliul local adoptd
aceasta in unanimitate.

Punctul 3 pe ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotdrdre. Dl. Sebestydn
Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt6n preqedintele comisiei de specialitate prezintd raportul comisiei de
specialitate. Dl. S6nduly S6ndor consilier spune cd ar trebui organizat mai bine
dezdpezirea strizilor comunei, trebuie frcut gi noaptea, trebuie merit eficienra qi ar
trebui sd ne g6ndim cum am putea angaja oameni gi cum am putea cumpdra maqini. De
asemenea ar mai trebui fEcute puncte de colectare a gunoiului inchise. Dl. Nagy Attila
primarul comunei spune ci reorganizarea societdtii este un pas in acest sens pe care
trebuie sd facem neapirat, de asemena am vorbit cu administratorul firmei despre
dezdpezire. Despre amenajarea a mai multor puncte de colectere a gunoiului inchise
ne-am gAndit qi noi.

In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis $i in unanimitate de
voturi adopti Hotir6rea nr. 10 din 2015 a Consiliului local Zetea privind aprobarea
bugetului firmei S.C. Goscom Zetea S.R.L. pe anul 2015.

Punctul 4 pe ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotdr6re. Dl. Sebestydn
Csaba secretarul comunei prezlntd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt6n preqedintele comisiei de specialitate prezintd raportul comisiei de

specialitate.



In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotrrffrba nr. 11 din 2015 a consiliului local zetea ptivirrd, aprobarea
utilizdrii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar pe anul 2014.

Punctul 5 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezint6 proiectul de hotdrdre. Dl. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintd, raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt6n pregedintele comisiei de specialit ate prezintd raportul comisiei de
specialitate. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cr fald de cele discutate in
comisiile de specialitate a apdrut o noutate in sensul ce pentru cele trei programe
trebuiesc cels 2.000 de lei pentru avize gi propune ca aceasti sumd s6 fie luat de la
planurile parcelare.

In urma discufiilor consiliul l,ocal zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirirea nr. 12 din 2015 a Consiliului local Zetea privind aprobarea
bugetului local pe anul 2015.

Punctul 6 din ordinea de zi

Dl. Sebesty6n Csaba secretarul comunei prezintd informdrile despre activitatea
Primdriei, a administratorului public gi a S.P.C.L.E.p. pe anul 2014.

in ur-u disculiilor consiliul iocal zetea prin vot deschis qi in unanimitate de
voturi aprobd informdrile.

Punctul 7 din ordinea de zi

a). Dl. Kdll<i Mikl6s qi Fazakas P6ter de la firma Larix Studio prezintE prin
machete gi desene mobilierul stradal proierctat pentru comuna Zetea. Mobilierul
stradal cuprinde stdlpii de intrare in comun6, stalii de autobus, puncte de colectare a
gunoiului, a gunoiului selectiv qi afiqiere. Acestea sunt confeclionate din lemn care
contin motive caracteristice comunei, sunt ins6. qi modeme qi care se incadreaz6 in
peisaj. vor fii unitare qi vor fii caracteristice numai comun ei Zetea. Dl. Babos Zsolt
consilier spune cd este bine c6 sunt apropiate naturii ins6 nu crede c6 este bine c6 au
acoperiq plat, la care Dl. Fazakas Pdter r6spunde cd nu este o casd ci un mobilier
stradal gi cd aceasta este un lucru subiectiv. Dl. K6116 Mikl6s spune c6 acum sunt
foarte multe metode ca apa sr nu stea pe acoperig qi cd un lucru esenlial la proiectare
au fost spaliile inguste pentru aceste mobiliere. Dl. Gergely Istv6n consilier intreabd
daci l6ngd limba maghiard s-ar putea inscripliona qi runic la care proiectanjii de la
Larix Studio rdpund cE se poate rezo\va. Dl. Zsombori Arp6d consilier intreabi cat este
diametrul qipcii la care dl. K<jll6 Mikl6s rdspunde cd va fii mai groasd. De asemena



Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cd la majoritatea locurilor unde vor fii
instalate mobilierele stfadale este sau vor fii montatare camere web. Dl. Kov6cs Zolt6n
consilier intreabi nu ar fii mai bine ca mobilierele stradale sd construm din salcAm la
care Dl. Fazakas P6ter rdspunde este mai important ca materialul lemnos s6 fie bine
conser,/at, este si mai scump gi pe acoperiq va fii tabla de fier. Dl. srinduj Lriszl6
consier intreabi dacd nu ar fii mai bime ca pe afiqiere s6 fie geam la care Dl. Koll5
Mikl6s spune cd trebuie sd mai gandim la asta. Dl. Kand6 D6nes consilier intreabd
dac6 spatele sdlilor de a$teptere vor fii aga deschise la care Dl. F azakas p6ter rdspunde
cd dacd este mai inchis nu se poate vede ce se intdmpli inauntru gi cd fiecare in parte
va fii adaptat locului unde va fii instalat. Dl. S6ndor Csaba consilier intrebi dacd la
intrdri in localitdli am putea sd distingem dac6 este intrare in comund sau in sat. Dl.
Nagy Attila primarul comunei mullumeste pentru proiectanli munca depusi gi spune c6
sperd ca sd putem face un lucru care va fii specific numai comun ei zetea. De asemenea
mai spune cd propunerile incd mai pot fii trimise pe emailul comunei. Dup6 plecarea
proiectanlilor Dl. Gergely Istv6n consilier spune c6 ar fii bine dacd am face un material
informativ, pentru cd va fii destul de greu sd explicdm locuitorilor, iar Dl. Kand6
Ddnes consilier spune cd ar trebui fEcute doud sau trei variante din fiecare mobilier
stradal. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cd ne-am gdndit la firma aceasta,
pentru c6 ei fac ai joagdrul la Izvoare gi au cdgtigat mai multe premii.

b). Dl. Srinduly S6ndor consilier spune cd ar trebui sd ne gAndim ce facem cu
terenurile de la Tofalvi oldal, drumurile sunt foarte proaste, terenurile nu sunt
cultivate, este un loc unde sunt foarte multe animale sdlbatice, mistreli, etc. Dac6 are
cineva ceva propunere penhu aceasta? Poate composesoratul ar putea sd cumpere gi s6
facd ceva cu terenurile. Dl. Kozma Pdter Lajos viceprimar spune cd p6n6 c6nd
proprietatea nu este rezolvatd nu se poate face nimic.

c). Dl. Kov6cs Zoltdn consilier intreabi in ce stadiu se afld PUG - ul comunei.
Dl. Nagy Attila primar spune c6 trebuia sd mai facem un memoriu despre bilanlul
terenurilor qi dupd spusele proiectanlilor siptdm6na viitoare putem s6 incepem
oblinerea avizelor.

d). Dl. Luk6cs Imre consilier spue c6 odatd cu venirea primdverii ar trebui sd
repardm drumul de la Tofbl6u. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune ci acest drum
este drum comunal qi a fost qi este o prioritate pentru noi.

e). Dl. Sebesty6n Istvrln Elem6r consilier spune cE trebuie incheiat contractele cu
medicii de familie din comun6. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cd, cu anul
dintre medici a fost incheiat contractul cu cel5lalt se poartd diculii.

. Punctul 8 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotdrdre. Dl. Sebestydn
Csaba secretarul comunei prezinld raportul compartimentului de specialitate. Dl.



Kov6c.s Zoltrin pregedintele comisiei de specialit ate prezintd raportul comisiei despecialitate.

. 
i' :*3 discu{iilor consilrr,r rocar Zeteaprin vot deschis qi in unanimitate devoturi adopti Hotir'rea nr. 13 din 2015 a Consiliurui locar iii"u pririnamodificarea qi completarea Regulamentulri J. *guriru.. qi func{ionare a serviciuruide salubrizare a comunei Zeteal ---- -- "'€
Neav,nd alte ordine de zii.Dl..pdter Ede preqedintere de gedin(6 murfume$tepentru prezentd gi declard gedinla de azi inchisE_

Zetea, la 12februarie 2015
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