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ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA TURIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES- VERBAL
Nr. IX din 8 septembrie 2014
Încheiat astăzi 8 septembrie 2014 în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Turia,
cu ocazia şedinţei ordinare a acestui Consiliu local .
Şedinţa este convocată cu Dispoziţia nr. 152/ 1 septembrie 2014 , emisă de primarul
comunei.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost a fost publicat prin afişare pe avizierul Primăriei
comunei Turia .
Lucrările şedinţei încep în jurul orelor 15,00 şi sunt publice .
Se verifică prezenţa la sedinţă : - la lucrările şedinţei din cei 13 consilieri ai Consiliului
local participă toți cei 13 consilieri , respectiv : Bokor Béla, Baláska Ferencz , Pethő Sándor ,
Pilbath Judit , Luka Medard , Bene Robert,Solyom Istvan,Kovácsi Sámuel ,Gal Botond ,dr. SimonSarosi Adalbert , Kerekes Katalin, Tusa Tivadar , Nyáguly Sándor-László .
Participă deasemenea : dl. dr. ing Daragus Attila primar, Kerekes Tibor secretarul
comunei, care conduce procesul-verbal al şedinţei , d-na Mike Eva contabila Primăriei.
Din verificarea numărului consilierilor prezenţi la această şedinţă se constată, că şedinţa
este legal constituită, aşa cum se prevede la art. 4o din Legea nr.215/2oo1 al administraţiei publice
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare şedinţa îşi poate continua lucrările în cadru legal.
În continuare se stabilește, ca procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare din data
de 29 august 2014 se va prezenta la ședința următoare, nefiind timp pentru punerea la dispoziţia
consilierilor a documentului.
În continuare se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă.
Se solicită propuneri în acest sens.
Dl. consilier Bene propune, ca şedinţa de astăzi să fie prezidată de dl. consilier Solyom
Istvan.
Nefiind alte propuneri, propunerea se supune la vot.
În unanimitate de voturi se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 48 /8 septembrie 2014
privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
În continuare preşedintele de şedinta mulţumeşte pentru încrederea acordată.
Preşedintele de şedinţă invită pe domnul primar la prezentarea proiectului ordinii de zi .
Luând cuvântul , domnul Primar prezintă proiectul ordinii de zi , după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei aprobat pentru anul 2014
Prezintă : dl.Primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Turia la Programul LEADER în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - Măsura 41-322L : “ Renovarea ,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale” , Axa III: “Calitatea vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale” , în scopul realizării obiectivului de investiţii :” Reabilitare
strada comunală nr. 27 în comuna Turia, judeţul Covasna”

Prezintă : dl. Primar
3. Întrebări, interpelări, informarea consilierilor
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Preşedintele de şedinţă consultă dacă sunt observaţii , propuneri privind proiectul ordinii de zi
anunţat.
Nefiind, proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Cu 13 voturi „ pentru „ se aprobă proiectul ordinii de zi .
Se trece la dezbaterea punctelor din ordinea de zi.
La punctul unu din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei aprobat pentru anul 2014 . Se prezintă raportul de
specialitate al compartimentului de resort şi avizul Comisiei de specialitate .
Domnul Primar arată, că susține proiectul de hotărâre.
Se trece la luări de cuvânt
Domnul Primar arată, că susține proiectul de hotărâre.
Nu sunt alte luări de cuvânt.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 13 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 49
din 8 septembrie 2014 privind rectificarea bugetului local al comunei aprobat pentru anul 2014.
La punctul doi din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre privind
privind aprobarea participării comunei Turia la Programul LEADER în cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală - Măsura 41-322L : “ Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” ,
Axa III: “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” , în scopul realizării
obiectivului de investiţii :” Reabilitare strada comunală nr. 27 în comuna Turia, judeţul Covasna” ,

urmat de raportul de specialitate al compartimentului de resort şi avizul Comisiei de specialitate .
Domnul Primar arată, că susține proiectul de hotărâre.
Se trece la luări de cuvânt .
Dl. consilier Nyáguly : de unde până unde se va asfalta ?
Dl. Primar : de la drumul principal până la intersecția cu strada Karatna și Volal.
Pe porțiunile unde nu este rezolvată canalizarea și apa , nu putem depune documentație pentru
participare la proiect.
Dl. Consilier Bokor : aici se asfalteză 44o metri , la Turia de jos se lucrează la 3oo metri.
Nu ar fi fost bine să se continue la Turia de jos, pentru a închide cercul până la drumul principal?
Dl. Primar : la ședința anterioară am discutat despre investițiilor pe care urmează să le
realizăm.
Dl. Consilier Solyom : în viitor vom vedea ce posibilități de finanțare vom avea.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 13 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 50 din
8 septembrie 2014 privind privind aprobarea participării comunei Turia la Programul LEADER în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - Măsura 41-322L : “ Renovarea , dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale” , Axa III: “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei
rurale” , în scopul realizării obiectivului de investiţii :” Reabilitare strada comunală nr. 27 în
comuna Turia, judeţul Covasna”

La punctul trei

din ordinea de zi aprobată, se prezintă și se dezbat următoarele :

-Dl. Primar : având în vedere faptul că în anumite situații Comuna Turia în nume propriu nu
poate fi beneficiar de fonduri externe nerambursabile trebuie să împuternicim Asociația
Sportivă, Culturală și Turistică ASCT Turia 1307 Balvanyos să depună proiecte de finanțare
prin Programul EUROPE FOR CITIZEN, măsura 2.1: Empowering Citizens for a More
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