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PROCES-VERBAL 

 
 

 Încheiat azi, 28 aprilie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Săcueni. 
 Din totalul de 17 consilieri sunt prezenţi 16 consilieri :Goder Attila, Nagy Stefan, 
Kaszoni Jozsef ,Csuka Jozsef ,Futo Ferenc ,Hamza Alexandru ,Beres Attila ,Nagy Attila 
,Kozma Sandor ,Kovari Gyongyi ,Rhedei Emilia ,Adonyi Iuliu ,Dudas Emeric, Duța Cristina 
,Iacob Nicolae ,Majercsik Attila. 
Lipsește d-l Duță Nicolae. 
 Şedinţa este statutară, fiind îndeplinite prevederile art.40 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 
 Convocarea Consiliului local al oraşului Săcueni s-a făcut prin Dispoziţia nr. 224 din 
23.04.2017 cu respectarea prevederilor art.39 alin.(1), (3) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată. 
 În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) procesul verbal şi documentele care au 
fost dezbătute în şedinţa din data de 13.03.2017 au fost puse la dispoziţia consilierilor pentru 
consultare,nu sunt  obiecţii cu privire la modul de redactare a acesteia . 
 În conformitate cu prevederile art.42 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, 
secretarul oraşului a afişat la sediul primăriei o copie a procesului verbal al şedinţei . 
         Procesul verbal al şedinţei anterioare poate fi consultat până la începerea şedinţei. 

         Eventualele contestaţii legat de conţinutul acesteia se poate depune în scris prin care să 
se ceară menţionarea exactă a opiniei exprimate în şedinţa anterioară. 

         Pentru funcția de președinte de ședință d-l Goder Attila propune pe  d-l Kozma Sandor   
,propunerea care a primit 15 voturi pentru ,o abținere. 

        Pentru funcția de președinte de ședință a fost ales d-l  Kozma Sandor  adoptându-se 
Hotărârea nr. 47  din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

       Se supune la vot procesul verbal încheiat în data de 13.03.2017, care a fost aprobat cu  15 
voturi pentru ,o abținere /Duță Cristina/adoptându-se Hotărârea nr. 48 din 28.04.2017  
material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

  

            Nefiind alte probleme la  partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de 
zi: 

          1.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului asistenților personali 

                         Iniţiator: primarul oraşului 

            2.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ 

 de stat 

                         Iniţiator: primarul oraşului 



            3.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

                         Iniţiator: primarul oraşului 

         4.Proiect de hotărâre privind  transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

                         Iniţiator: primarul oraşului 

         5.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

                         Iniţiator: primarul oraşului 

        6.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

                    Iniţiator: primarul oraşului 

        7.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

                    Iniţiator: primarul oraşului 

       8.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 
penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 
datorate bugetului local de către Egeresi Emeric 

                    Iniţiator: primarul oraşului 

      9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 
penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 
datorate bugetului local de către Gyongyosi Paraschiva 

                    Iniţiator: primarul oraşului 

     10.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 
penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 
datorate bugetului local de către Domahidi Sandor 

                    Iniţiator: primarul oraşului 

     11.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului 
Săcueni  în domeniul privat  al orașului Săcueni. 

                    Iniţiator: primarul oraşului 

     12.Diverse 

 

 Ordinea de zi  a fost aprobată cu unanimitate de voturi , adoptându-se Hotărârea nr. 49  din 
28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
 
În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 
 1.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului asistenților personali 
                        Proiectul este prezentat de d-na Kovacs Edita Aliza 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 50 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 



verbal. 

  

            2.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat 

                Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 51 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

  

            3.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

              Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 15  voturi pentru, o abținere Adonyi Iuliu, 
adoptându-se Hotărârea nr. 52 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.   

 

         4.Proiect de hotărâre privind  transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 15  voturi pentru, o abținere Kovari Gyongyi 
, adoptându-se Hotărârea nr. 53 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 

   

         5.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

Proiectul este prezentat de d-l Goder Attila 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 54 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal.   

 

        6.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

Proiectul este prezentat de d--l Goder Attila 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 55 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

  

        7.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al Statului 
Român  în domeniul public al orașului Săcueni 

Proiectul este prezentat de d--l Goder Attila 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 56 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 



verbal. 

D-l Majercsik Attila – cănd vindem terenul ,să fie un pret acceptabil.  

 

       8.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 
penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 
datorate bugetului local de către Egeresi Emeric 

         Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 57 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal.   

 

      9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 
penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 
datorate bugetului local de către Gyongyosi Paraschiva 

        Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 58 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

  

     10.Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întărziere și 
penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale,redevențe și chirii 
datorate bugetului local de către Domahidi Sandor 

           Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 59 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

  

     11.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului 
Săcueni  în domeniul privat  al orașului Săcueni. 

          Proiectul este prezentat de d-na secretar Galamb Gabriela. 
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 
Hotărârea nr. 60 din 28.04.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

 

Diverse: 

D-na Duța Cristina  -prezintă reclamația d-lui Keri Gaspar ,care contestă proiectul căminului 
cultural din Săcueni 

D-l Adonyi Iuliu – întreabă dacă mai avem dreptul să modificăm acest proiect sau nu 

D-na Duța Cristina – eu am cerut de mai multe ori proiectul de renovare a pieței 
agroalimentare ,dar încă nu  l-am văzut. 

D-l viceprimar – d-l Keri Gaspar este contra tuturor investițiilor ,le contestă pe toate , noi nu 



trebuie să ne ocupăm cu el  ,noi nu vrem ca acest proiect să fie modificat. 

D-l Beres Attila -trebuie să dăm un răspuns la cerere în termen legal , că noi nu suntem de 
acord cu modificarea proiectului. 

D-l Majercsik Attila -această reclamație trebuie să fie analizată la comisia de urbanism 

D-l Szabo Csongor  -angajat al UAT Sacueni ,responsabil cu proiectul de cultivarea 
castravețiilor ,prezintă raportul de activitate solicitat privind acest proiect. 

D-l Majercsik Attila – noi  am cerut un bilanț contabil 

D-l Szabo Csongor – eu nu sunt contabil 

                              

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar spre cele 
legale. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 
                   KOZMA SANDOR                                     GALAMB GABRIELA 
 


