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incheiat azi l8 martie 2015 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului local Zetea.
Din 15 consilieri sunt prezen{i l5 consilieri.
in 9edin16 participd Dl. Srindor Bama consilier judelean, D-na Gagyi Erika

antrenorul echipelor de handbal dinZetea, Dl. Dem6ny Gyozo administratorul hrmei
S.C. Goscom Zetea S.R.L. 9i Dl. Roqu Gabriel gef de post laPoliliaZetea

in gedin!6 participd Dl. Nagy Attila primarul, Dl. Kozma P6ter Lajos
viceprimarul qi Dl. Sebesty6n Csaba secretarul comrrnei-

In unanimitate de voturi Dl. P61 Barna Imre consilier este ales preqedintele
gedinlei. El salutd pe cei prezenli qi constatd cd gedinla de azi htcreazd valabil, pentru
cE sunt prezenli majoritatea consilierilor.

In continuare comunici proiectul de ordinea de zii care a fost adus la cunoqtin{a
consilierilor at ocazia convocdrii qedinlei prin Dispozilia rr. 9912015 dupd cum
urmeazd:

1. Informarea primarului despre activitatea desfrguratd intre cele 2 qedinfe.

2. Aprobarea procesului verbal al gedinlei anterioare.
3. Proiect de hotdrdre privind cofinanlarea copiilor afla{i in dificultate provenifi

din comuna Zetea pe anul 201 5.

4. Proiect de hotdrdre privind cofinan{area persoanelor din comuna Zetea
intemate in centrele de ingrij ire qi asistenld socialS din judegul Harghita pe

anul 2015.
5. Proiect de hotdrSre privind aprobarea contului de execulie a exerci(iului

bugetarpe atul2074.
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea destinaliei volumului de masi lemnoasd

stabilit pentru recoltare in anul 2015 din pddurile proprietate publicd a

comunei Zetea.
7. Proiect de hotdrAre privind modificarea H;t6rarii Consiliului local Zetea nr.

4412012 privind aprobarea dreptului de uz temporar gi a dreptului de uz pAnd



la existenla instalaliilor a unor terenuri din domeniul public al comunei Zetea
pentru reali2area investiliei "Modemizare retele electrice zona prAg
Izyoare".

8. Proiect de hot6r6re privind modificarea Hotdrdrii consiliului Local al
comunei Zetea nr. l5l200l privind aprobarea bunurilor care aparlin
domeniului public al comunei Zetea.

9. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finanfdrilor nerambursabi]e de la bugetul localal Comunei ielea, acordatein
baza Legii ru. 35012005 privind finanldrile nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general.

l0.Proiect de hotdrdre privind impdrlirea finanldrile neiambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general.

l l.Proiect de hot5r6re privind acceptarea ofertei de donalie a sumei de lei,
f5cuti de citre Asocialia composesorut - Kozbirtokossag din Zetea in
vederea implementirii proiectului "Modemizarea unor drumuri forestiere pe
teritoriul comunei Zetea,, .

l2.Proiect de hotdrdre privind acceptarea ofertei de donafie a sumei de 51.600
lei, ficuti de cdtre un grup de cetdleni in vederea implement6rii proiectului
"Electrificare $icasdu, zona Rovat pataka,,.

l3.Informarea Poli{iei despre activitatea desfdqurat6 in anul 2014.
l4.Proiect de hotbrdre privind modificarea statului de funclii gi a organigramei

aparatului de specialitate al primarului com.unei Zetea.
l5.Proiect de hotdrAre privind modificarea HotdrArii Consiliului local Zetea nr.

75/2014 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pe aritil2015.
16.Prob1eme curente.
consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de voturi adopta

proiectul de ordinea de zii.

Punctul I din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei Zetea spune cd a fost la o intdlnire in legdturd
cu drumul de bicicletr se pare cd nu putem s6 sperdm la ajutorul judelului, va fii
inregistrat un ADI qi va fii frcut un studiu de fezabilitate, strategia comunei este in
stadiu de frnalizare, este in curs licitalia pentru podul de la vitas, s-a inceput
demolarea qcolii intemat gi va fii gata in trei sdptdmani, in cazul finalizdrli hotarului
administrativ dintre comunele Zetea gi comuna Brddegti respectiv Vdrgag s-a intervenit
faptul cd o.c.P.I. Harghita nu avizeazd" documenta{iile dac[sunt modificeri, la pUG-ul
comunei itcepe faza de avizare, incepe numerotarea imobilelor in satul rzvoare, am
fdcut contractul cu firma topo in acest sens, la investi{ia j oag6r din rzvoare se lucreazd,
intens, am fost la intalnire in legdturd cu legea bugetului care sperdm c6 va fii
modificat qi s-a finalizat planul de dezvoltare a Munliilor Harghita care ne priveqte qi



pe noi. Dl. Srindor csaba consilier intreabd la ce trebuie sd fim pregdtifi in cazul
numerotdrii imobilelor 'din satul rzvoare, la care care Dl. primar rdspunde cd fiecare
titular va fii contactat gi identificat qi vom comunica informaliile in timp util.

In urma disculiilor 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 prezinld, proiectul de hotdr6re. Dl. Sebestydn
csaba secretarul comunei prezinld, raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolliln preqedintele comisiei de specialit ate prezintd, raportul comisiei de
specialitate.

In urma discu{iilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptb Hotir6rea nr. 14 din 2015 a Consiliului local Zetea privind
cofinantarea copiilor aflafi in dificultate provenili din comuna Zetea pe anul 2015.

Punctul 4 pe ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd. proiectul de hotdrAre. Dl. Sebesty6n
Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zoltdn preqedintele comisiei de specialitate prezir$d, raportul comisiei de
specialitate.

In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis qi in unanimitate de
voturi adopt6 Hotirirea nr. 15 din 2015 a Consiliului local Zetea privind
cofinantarea persoanelor din comuna Zetea intemate in centrele de ingrij ire gi asisten[i
socialE din judelul Harghita pe anul 2015.

Punctul 5 pe ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotdr6re. Dl. Sebesty6n
Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt5n pregedintele comisiei de specialitate prezintd raportul comisiei de
specialitate.

In urma discugiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis qi in unanimitate de
voturi adoptd Hotlrirea nr. 16 din 2015 a Consiliului local Zetea privind aprobarea
contului de execuJie a exerciliului bugetar pe anul 2014.



Punctul 6 din ordinea de zi

- 
Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd,proiectul de hotdrdre. Dl. Sebesty6n

csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zoltrin pregedintele comisiei de specialit ate prezintd, raportul comisiei de
specialitate.

In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adopti Hotirirea nr. 17 din 2015 a Consiliului local Zeteaprivind aprobarea
destinaliei volumului de masd lemnoasd stabilit pentru recoltare in anul 2015 din
pddurile proprietate publicd a comunei Zetea.

Punctul 7 din ordinea de zi

_ Dl' Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotirdre. Dl. Sebestydn
csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt6n pregedintele comisiei de specialit ate prezintd raportul comisiei de
specialitate.

In utma discuiiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirirea nr. 18 din 2015 a consiliului local zetea privind.
modificarea Hotdr6rii Consiliului local Zetea nr. 4412012 privind aprobarea driptului
de uz temporar qi a dreptului de uz p6nb la existenta instalaliilor i unor terenuri din
domeniul public al comunei Zetea pentnt realizarea investiliei "Modemizare relele
electrice zona PTA8 lzvoare" .

Punctul 8 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd, proiectul de hot6r6re. Dl. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kovdcs Zolt6n pregedintele comisiei de specialit ate prezintd raportul comisiei de
specialitate.

In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirirea nr. 19 din 2015 a consiliului local zetea privind,
modificarea Hotdrarii consiliului Local al comunei Zetea nr. l5l2o0l privind
aprobarea bunurilor care aparlin domeniului public al comunei Zetea.

Punctul 9 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintdproiectul de hotirAre. Dl. Sebesty6n
csaba secretarul comunei prezintl, raportul compartimentului de specialitate. Dl.
S6nduly S6ndor pregedintele comisiei de specialitate prezintd raportul comisiei de



specialitate. in comisia de evalure sunt propuqi D-nii consilieri Babos Zsolt, S6nduly

L6sz16 qi Luk6cs Imre. '
in u.ITlu disculiilor consiliul local zetea prin vot deschis qi in unanimitate de

voturi adoptd Hotirdrea nr. 20 din 2015 a Consiliului tocal Zetea privind aprobarea

Regulamentului privind regimul finan!6ri1or nerambursabile de la bugetul local al

Comunei Zetea, acordate inbaza Legii nr. 35012005 privind finanldrile nerambursabile

din fonduri publice alocate pentru activiteli nonprofit de interes general.

Punctul L0 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotdrAre. Dl. Sebesty6n

Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Kov6cs Zolt6n pregedintele comisiei de specialitate prezintd raportul comisiei de

specialitate. Dl. Nagy Attila primarul comunei propune ca imparlirea sd fie dupd cum

urrmeazd'. 45 Yo perfiru cultura, 35 %o pentru sport 9i 20 %o pentru tineret.
in urma discufiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de

voturi adoptd Hotlrirea nr. 21 din 2015 a Consiliului local Zetea ptivirrd impirlirea
finan!6ri1e nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdli nonprofit de

interes general.

Punctul 11 din ordinea de zi

Acest punct de pe ordine de zii a fost amdnat pentru qedinla viitoard.

Punctul 12 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd proiectul de hotlrdre. Dl. Sebesty6n

Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.

Kov6cs Zo1t6n pregedintele comisiei de specialitate ptezintd, raportul comisiei de

specialitate. Dl. Nagy Attila primarul comunei spune cd suma finald este de 49.200 lei
din partea a 4l de cetSleni.- 

in urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de

voturi adoptd Hotirirea nr.22 din 2015 a Consiliului local Zetea privirrd acceptarea

ofertei de donalie a sumei de 51.600 lei, fEcutd de cdtre un grup de cetdfeni in vederea

implementdrii proiectului "Electrificare $icas6u, zona Rovat pataka" '

Punctul 13 din ordinea de zi

Dl. Rogu Gabriel gef de post la Polilia Zetea prezinld informarea Poliliei despre

activitatea desfrguratd in anul 2Ol4.El spune ci identificarea autorilor s-a ficut cu un

procent de 82% cea ce este cel mai bun din zon6. Spune cd aceasta s-a realizat qi



pentru ce au fost sprijinili de cdtre cetdleni qi de camerele de luat vederi instalate pe
teritoriul comunei qi tnullumeqte pentru sprijin 9i consilierilor qi Primdriei. In
momentul de fa!6 sunt 3 dosare care nu au fost solulionate, unul dintre acestea, cazul
spargerii la Szabo Gyorgy, din cauza faptului cd nu s-a pldtit expertiza qi nu au primit
rezultatul. Consilierii spun cd pldtesc ei din buzunar expertiza. Dl. primar intrebi dacd
cazul acesta nu se poate sesiza undeva. Dl. Rogu Gabriel spune cd starea infraclionald
este sub control qi cd la inspectorat sunt mullumili de ei. Dl. Nagy Attila primarul
comunei spune cd relalia dintre cele doud institulii a fost bun6 gi pdnd acum qi sperdm
cd va rdmdne aqa. De asemenea spune cd bicicliqtii qi cei cu c6rule care nu poartd vesti
trebui.sc oprili, prima datd aten{ionafi qi numai dupd aceasta amendafi.

In urma discu[iilor informarea Poliliei este aprobat in unanimitate.

Punctul 14 din ordinea de zi

Dl. Nagy Attila primarul comunei prezintd, proiectul de hotir6re. Dl. Sebesty6n
Csaba secretarul comunei prezintd raportul compartimentului de specialitate. Dl.
Srinduly S6ndor preqedintele comisiei de specialitate prezintd raportul comisiei de
specialitate.

In urma discufiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis gi in unanimitate de
voturi adoptd Hotirffrea nr. 22 din 2015 a Consiliului local Zetea privind
modificarea Statului de func{ii qi a Organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei Zetea.

Punctul 15 din ordinea de zi

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

specialitate.
In urma disculiilor Consiliul local Zetea prin vot deschis qi in unanimitate de

voturi adoptd Hotirirea nr. 24 din 2015 a Consiliului local Zetea pivind
modificarea Hotdr6rii Consiliului local Zetea nr. 7512014 privind stabilirea impozitelor
gi taxelor locale pe anul 2015.

Punctul 16 din ordinea de zi

a). D-na Gagyi Erika spune cd in momentul de fald are patru echipe de handbal
dou6 de fete qi doud de b6ie!i. Spune cd a dat un tabel D-lui primar despre ce ar avea

nevoie gi mai este qi indemnizafia sa. Dupd acesta emunereazd rezttltatele oblinute qi

cere consilierilor s6 fie sprijinild pentru cd aceasta este un plan de 4 - 5 ani. Dl.
Gergely Istv6n consilier spune cd el a vdznt ce a ficut antrenoarea qi ci trebuie sd fim



mdndri de aceasta. Dl. Babos Zsolt consilier spune cE problema aceasta trebuie
rezolvat. Dl. Srindor Batna consilier jude{ean spune cd intrebare nu este dacd rezolvdm
sau nu problema aceasta, ci cum pldtim indemizalia, aici trebuie c6utat o razolvare. Dl.
Nagy Attila primar spune cd intAlnirea aceasta a avut ca scop se ne cunoa$tem gi speri
cd problema va fii rezolvatd

b). Dl. Kovrics Zolt\n consilier spune cd a auzit cd parcelele unde proprietari
pldtesc jumdtate din costul planului de parcelare au prioritate. Spune cd ei ar p16tii
aceastd suml in cazul parcelei Desag. Dl. Nagy Attila primar cere ca sd mai aibd un pic
de rdbdare, pentru cd la planurile parcelare trebuie si facem schimbiri radicale din
cauza faptului cd nu prea avem rezultate. S-ar putea si facem achizilii publice pentru
executarea planurilor parcelare.

c). Dl. Gergely Istv6n consilier spune ci ceva trebuie Ecut cu coqeritul, asta
demonstreazd gi ultimul caz de incendiu. Dl. Nagy Attila primar spune cd ne-am g6ndit
deja la aceasta qi sperdm cd se va rezolva pdn6 iarna viitoare.

d). Dl. P6ter Ede consilier spune ci gdurile pe drumul ce duce spre satul Izvoarc
au inceput si apar6.

e). Dl. S6nduly Srindor consilier spune c6 nu cerede in procentajul de
identificare a autorilor spus de cdtre Dl. gef de post.

Neav6nd alte ordine de zii DL P61 Bama Imre preqedintele de gedin!6
mullumegte pentru prezen!6 qi declard gedinla de azi inchis6.

Zetea, la 18 martie 2015

Pr e S edi n te le q e dinl ei,
Pdl Barna Imre
ss. indescifrabil

Secrelar
Sebestydn Csaba
ss. indescifrablL. S.

Pe ntr u co nfg rmitatea copiei


