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ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA TURIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES- VERBAL
Nr. VII din 30 iulie 2014
Încheiat astăzi 30 iulie 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. 134/ 24 iulie 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 12,00 şi sunt publice .
Se verifică prezenţa la sedinţă : - la lucrările şedinţei din cei 13 consilieri ai Consiliului
local participă 11 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 .
Participă deasemenea : dl. dr. ing Daragus Attila primar, Kerekes Tibor secretarul
comunei, care conduce procesul-verbal al şedinţei . Participă și d-na Domokos-Egyed Emoke,
inspector la Compartimentul Contabilitate.
Lipsește motivat consilierul Tusa Tivadar .
Lipsește nemotivat consilierul Nyáguly Sándor-László .
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 prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare din data de
23 iunie 2014 .
Procesul verbal a fost pus la dispoziţia consilierilor , a fost afişat pe avizierul Primăriei şi a
fost postat pe site-ul www.turia.ro.
Se fac consultări dacă sunt propuneri, obiecţiuni sau contestaţii cu privire la conţinutul
procesului verbal prezentat.
Nefiind luări de cuvânt , procesul-verbal se prezintă spre aprobare .
Cu 11 voturi “ pentru” se aprobă Procesul- verbal nr. VI din 232 iunie 2014.
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 dr. SimonSarosi Adalbert.
Nefiind alte propuneri, propunerea se supune la vot.
În unanimitate de voturi se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 37 /30 iulie 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 , dl. Primar arată, că este necesar completarea proiectului ordinii de zi
cu încă un proiect de hotărâre, referitor la aprobarea participării comunei Turia la proiectul
ALTERNATIVE pentruTINE ! în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Harghita
Domnul Primar prezintă proiectul ordinii de zi , după cum urmează :
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Turia în
trimestrul II al anului 2014
Prezintă : dl. Primar
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei aprobat pentru anul 2014
Prezintă : dl.Primar
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru
consilierii locali
Prezintă : dl. Primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării a trei posturi de funcționar public din
Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turia, urmare a
promovării în grad profesional
Prezintă dl. Primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii nivelului chiriei lunare datorate de S.C.
Farmaceutica Hipocrate S.R.L. pentru spațiul cu destinația de farmacie, aflată în domeniul
privat al comunei Turia
Prezintă : dl. Primar
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 30/23.06.2014 pentru
asocierea comunei Turia în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Sprijin
Trei Scaune pentru Sănătate și desemnarea unui reprezentant în acest scop
Prezintă : dl. Primar
7. Proiect de hotărâre aprobarea participării comunei Turia la proiectul ALTERNATIVE
pentruTINE ! în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Harghita
Prezintă : dl. Primar
8. Prezentarea adresei nr. 43/02.06.2014 a S.C. Salubrisev S.R.L. cu privire la cesiunea părților
sociale
Prezintă : dl. Primar
9. Întrebări, interpelări, informarea consilierilor
Preşedintele de şedinţă consultă dacă sunt observaţii , propuneri privind proiectul ordinii de zi
anunţat.
Nefiind, proiectul ordinii de zi , cuprinzând modificarea anunțată și renumerotarea
punctelor din ordinea de zi se supune la vot.
Cu 11 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 proiectul de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Turia în trimestrul II al anului 2014.
Se prezintă raportul de specialitate al compartimentului de resort şi avizul Comisiei de
specialitate .
Domnul Primar arată, că susține proiectul de hotărâre.
Nu sunt alte luări de cuvânt sau întrebări.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 38
din 30 iulie 2014 privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Turia în semestrul II
al anului 2014.
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La punctul doi 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
Secretarul comunei atrage atenția cu privire la respectarea legislației în domeniul utilizării
fondurilor pentru investiții.
Domnul consilier Bokor Béla : dacă sunt nelămuriri, putem amâna pentru o lună
dezbaterea problemei. Putem solicita și părerea unui specialist.
Domnul Primar : Nu sunt probleme , trebuie să continuăm lucrările la rețeaua de
canalizare, unde și în prezent se lucrează.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 39
din 30 iulie 2014 privind rectificarea bugetului local al comunei aprobat pentru anul 2014
La punctul trei din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre
privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali. 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 .
Dl. consilier Bokor Béla : așa știu, că acei consilieri , care participă numai la ședința
comisiei de specialitate și nu participă la ședința de consiliu local, nu au dreptul la indemnizație de
ședință nici pentru participarea la ședința comisiei de specialitate.
Dl. consilier Bene Robert : și eu am cunoștință de așa ceva.
Secretarul comunei : nu cunosc asemenea prevederi legale.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 40
din 30 iunie 2014 privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii
locali .
La punctul patru din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre
privind aprobarea transformării a trei posturi de funcționar public din Statul de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Turia, urmare a promovării în grad profesional .
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 :
Nu sunt alte luări de cuvânt sau întrebări.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 41
din 30 iunie 2014 privind aprobarea transformării a trei posturi de funcționar public din Statul
de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turia, urmare a promovării în grad
profesional .
La punctul cinci din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre
privind aprobarea reducerii nivelului chiriei lunare datorate de S.C. Farmaceutica Hipocrate
S.R.L. pentru spațiul cu destinația de farmacie, aflată în domeniul privat al comunei Turia.
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 :
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Domnul Primar : în această ordine de idei ar trebui să verificăm nivelul chiriei și la
cabinetul stomatologic, unde astfel chiria este mai mare, deasemenea la cabinetele medicale din
dispensarul uman, unde chiriile sunt mult mai mici.
Nu sunt alte luări de cuvânt sau întrebări.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 42 din
30 iunie 2014 privind aprobarea reducerii nivelului chiriei lunare datorate de S.C. Farmaceutica
Hipocrate S.R.L. pentru spațiul cu destinația de farmacie, aflată în domeniul privat al comunei
Turia.
La punctul șase din ordinea de zi, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 30/23.06.2014 pentru asocierea comunei Turia în calitate
de membru fondator la înființarea Asociației de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate și desemnarea
unui reprezentant în acest scop.
Se prezintă raportul de specialitate al compartimentului de resort şi avizul Comisiei de
specialitate .
Dl. primar arată, că susţine proiectul de hotărâre .
Nu sunt alte luări de cuvânt sau întrebări.
Se trece la la vot.
În unanimitate, cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 43 din 30 iulie
2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 30/23.06.2014 pentru asocierea comunei
Turia în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Sprijin Trei Scaune pentru
Sănătate și desemnarea unui reprezentant în acest scop.
La punctul șapte din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre
privind aprobarea participării comunei Turia la proiectul “ ALTERNATIVE pentru TINE! “ , în
cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Harghita .
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 :
Nu sunt luări de cuvânt sau întrebări.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 11 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 44 din
30 iulie 2014 privind aprobarea participării comunei Turia la proiectul “ ALTERNATIVE pentru
TINE! “ , în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Harghita .
La punctul opt din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă adresa nr. 43/2014 a S.C.
Salubriserv S.R.L. cu privire la cesiunea părților sociale .
În urma discuțiilor purtate s-a stabilit următorul punct de vedere : întrucât comuna Turia nu mai are
interes economic în păstrarea părților sociale deținute la SC Salubriserv SRL , cu sediul în comuna Bixad,
județul Covasna, , având C.U.I. : RO 13022540 , înregistrat sub nr. J14/40/2000 , în principiu este de acord cu
cesiunea părților sociale , cu respectarea dreptului de preempțiune a celorlalți asociați, care vor fi înștiințați în
acest sens . Urmează adoptarea unei hotărâri , la solicitarea S.C. Salubriserv S.R.L.
La punctul nouă din ordinea de zi, se prezintă următoarele :

1. Dl. Consilier Bokor : întreb în legătură cu lucrările de gaze .
2. Dl. Primar : Am fost la Brașov la Distrigaz - Sud, am stat de vorbă. Dl. Inginer șef
este în concediu, trebuie să mai discutăm cum dumnealui. În cazul în care nu se vor conforma
cerințelor noastre, îi vom da în judecată.
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