RoMANrn
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL

coMUNA counNnAu

PROCES -VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei

Comandiu

12 octombrie 2017
Convocarea gedinlei
22612017

a fost fbcutd de c5tre primarul comuei Comanddu prin Dispozilia

nr.

.

$edinfa Consiliului Local se desf[goari legal

intruniti fiind indeplinitl

cerinfa

previzuti la art.40 alin. 1 din Legea administrafiei publice astfel , din cei 9
consilieri, sunt prezenfi 9, dupa cum urmeazd: Andras Attila Zsolt, Bagoly Attila

,)

Bagoly Csaba, Forizs Annamaria, Derzsi Bela, Kadar Kato, Opra Beni Janos, Szabo Tibor,
Nemethi Gyula.

Participa la gedinta ordinard a Consiliului local, domnul Kocsis Bela, primarul comunei

gi

d-na contabild Berszan Emilia.

in continuare, pregedintele de gedinla Nemethi Gyula prezintd procesul-verbal incheiat in
urma

gedinlei

extraordinare din data de 26 septembrie 2017,

Dupd prezentarea procesului-verbal, pregedintele de gedin!6 consultd consilierii

in

vederea

exprimdrii de cdtre acegtia a unor observafii, obiecliuni sau propuneri pe marginea celor prezentate.

Nefiind , in unanimitate de voturi, se aprobd de catre toli consilierii prezenli la gedinfa ordinard,
procesul-verbal incheiat in data de

26 septembrie

2017

.

Pregedintele de gedinla dd cuvAntul domnului primar pentru a prezenta Proiectul Ordinii de zi.

Sunt

trei ( 3 ) proiecte de hotdr6ri

pe

ordineadezi astfel:

1. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local

al

comunei

Comandiu

2. Proiect de hotirflre privind acordul pentru executerea lucrlrii ,, Constuire
clidire noui pentru $coala Gimnazial[ cu clasele I - VIII HORN DAVID
comuna Comandiu , jude{ul Covasna "

3.

Proiect de hotirAre privind modilicarea

gi completarea

Contractului de delegare

nr.412009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitl{ilor membre ale
Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari ,,ECO SEPSf", incheiat cu S.C. TEGA
S.A. Sf6ntu Gheorghe

4.

Diverse

Dup6prezentareaProiectuluiordiniidezi,pregedinteledegedin![invitdconsilieriilaexprimare
proiectul prezentat:
sau observaiiilor in legiturd cu

obiectiunilor

Nimeninuareobiecliuni,observa{iicuceleprezentate,astfelseaprobddecatretoliconsilierii in
DE Zl ' a$a cum a fost aratata mai sus'
cu unanimitate de voturi 2017 ORDINEA
rectifiacrea bugetului local
prezinta proiectul de hotdrdre privind
continuare D-na Berszan Emilia
mii
bugetului local cu suma de 15000

al comunei Comanddu', privind

necesitatea rectificAri

de 15000 mii lei va fi cuprins cheltuieli
local
a
bugetului
cheltuieli
de
partea
'suma
lei .La
lei
cheltuieli de personal i50'00 mii
pentru
urmeaz6:
cum
dupA
funclionare
la seclia de
proiectului de hotbrAre ' astfel se adoptd
Toli consilieii sunt de acord cu prevederile
IIOTARAREA NR.52l2017
hotdr6re privind acordul
l. in continuare Dl' Kocsis Bela prezintd proiectul de
cu
clddire noud pentru $coala Gimnaziald
pentru executerea lucrdrii " Constuire
Comandiu ' judelul Covasna "
clasele I-VllI HORN DAVID comuna
clddire noui pentru
de ayizare a lucririlor pentru ,, construire
. Se

aprob' documentalia

ScoalaGimnazialdcuclaselel-VIIl"HORNDAVIDcomunaComand[u'judelulCovasna

ai investiliei construire cladire nou6 pentru
erincipalii indicatori tehnico - economici
comuna comand[u , judelul covasna
crasele r-v[r ,, HORN DAvrD
cu
Gimnaz\ara
$coara
care c+M
lei 1933.910 euro ( incusiv TvA ) din
4.233.226
\
investilie
a
totald
valoarea
3.47g33g 1767.592 euro ( inclusiv TVA )
de
care nu se finan\eazd de la bugetul
Se aproba asigurarea finanldrii pentru categoriile
construire cl6dire
Dezvortare Locald pentru investilia ,,
de
programul
Nalional
prin
stat
comuna comand[u
calasere I-vrII , H'RN DA'ID
cu
Gimnaziar'
pentru
noui
$coala

e

judelulCovasnainvaloarede3g1,542|ei(inclusivTVA)

cladire noud pentru
ta\taobiectivului de investilii ,, construire
. Lucrarile prevazute in documen

comuna comandau , judelul covasna
clasele I-Vllr ,, HORN DAvrD
cu
G\mnaziara
$coara
Rtgionult'
d. finuntur. .u Mini""'ul Dt'uol'dtii
con,ru.,ului
,.n'nur.u
duoa
.*.ruru,"
o
uo,
Europene'
Administratiei Publice $i Fondurilor

proiectului de hotrrdre

,

astfel se adopta

Toli consilieii sunt de acord cu prevederile
HOTARAREA NR. 53I2OI1
de hot[rare privind modificarea
in continuare Dl. Kocsis Bela prezinta proiectul

9i

publice de salubnzare a
nr. 4 I 2009. a gestiunii serviciilor
delegare
de
contractului
compretarea
sEPsI"' incheiat cu
de Dezvoltare Intercomunitard "Eco
Asociafiei
ale
membre
localit'trilor

de a cre$e
Av6nd in vedere necesitatea
Gheorghe.
Sfantu
s.A.
TEGA
s.c.
stabilite in legisla{ia
menajere in vedera atingerii lintelor
adeEeurilor
reciclare
rearrzareqi
de reorganizare
TEGA s.A a lansat o conceplie
sc.
operatorur
uE
,
cerinlele
adoptat' Ie
fracliei
prin alternarea saptamdnald a colectdrii
gradul

a

modului de colectare

a

de

deEeurilor

in
Este necesard introducerea metodei
serectate
fracliuniror
amestecate cu colectarea
in anexa
Strategie . Se aproba introducerea
in
respectiv
deregare
anexele contractului de
completarea contravalorii
prevederilor hot[rarii privind
a
delegare
de
contractului
depozitare deqeu
la tarifele aprobate cu taxa de
degeuri
transport
gi
colectare
serviciiror de

,stabilit6conformart.9alin.1.lit.cdino.U.G.nr.19612005.

de utilitatri
de Dezvoltare Intercomunitard
Asocia{iei
a
dezvoltare
de
planul
strategic
Se aprob'
pentru
aderate la A'D'l' Eco sEPsl
localitdlilor
a
sarubrizare
de
publice pentru serviciile

perioada

2016-2023

r , .v ^. ^
prevederile proiectului de hotdrAre
cu
acord
de
sunt
To{i consilieii
HOTARAREA NR.54/20I7
nimeni
La punctul diverse nu sa inscris

'

q^nnfcA adoptd
^^+ror se
astfel

mullumindu-le tuturor participarea
de gedinla inchide gedinla
pregedintele
nefiind,
probreme
Alte

2017 '
la qedinla din data 12 octombrie

Pregedinte de gedinf['

Nemethi GYula
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