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Nr. 9 

Din 10 noiembrie 2020 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 10 noiembrie 2020, ora 16:00. La 

ședință participă toți cei 10 consilieri locali în funcție, domnul consilier Tönkő 

Francisc și-a prezentat demisia, urmând a se lua act de încetarea mandatului de 

consilier local în cadrul ședinței de azi. Domul Tönkő Francisc nu mai participă la 

această ședință. Din oficiu participă primarul și secretarul general al comunei. La 

ședință mai participă și doamna Kabai Hajnalka, consilier în cadrul 

Compertimentului buget și finanțe. 

 Ședința consiliului local s-a desfășurat în sala de ședință, cu respectarea 

regulilor de distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie şi siguranţă 

medicală, respectiv cu purtarea măștilor de protecție. 

 Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 194 din 3 noiembrie 2020 

cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

  

 Conform art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

proiectul ordinii de zi este prezentat de primarul comunei: 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021; 

 2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Comunei Boghiș;  

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boghiş ; 

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Boghiș; 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2021; 

 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Comunei Boghiș în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş ; 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei 

Boghiş ; 
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 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor 

septembrie și octombrie 2020.  
  
 Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu următorul proiect de 
hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului 

domnului consilier local Tönkő Francisc. 

 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi în forma completată.  

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

  În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi nu este însoțit de raportul de 

avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, deoarece comisiile urmează a 

fi constituite la următorul punct al ordinii de zi. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. 

Deoarece, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

”După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 

termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 

un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele 

consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta” se impune alegerea 

președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 

2021.  

Domnul primar solicită să se facă propuneri. Domnul consilier Kovács Bela îl 

propune pe domnul consilier Balla Francisc. Nu sunt alte propuneri. 

Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. Se supune la vot 

propunerea făcută.  

Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 39 din data de 10 noiembrie 2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie 2020, 

decembrie 2020 și ianuarie 2021. 

  

 Domnul consilier Balla Francisc este chemat să preia lucrările ședinței. 
 

 2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Comunei Boghiș 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de către domnul 

primar, este însoţit de raportul de specialitate, dar nu este însoțit de raportul de 
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avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, deoarece comisiile se vor 

constitui la acest  punct al ordinii de zi. 

Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. 

Domnul primar prezintă cele trei comisii de specialitate organizate conform 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local aflat încă în 

vigoare : 

Comisia 1 : Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, 

amenajarea teritoriului şi urbanism ; 

Comisia 2 :  Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sanătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport ; 

Comisia 3 : Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de 

disciplină, protecţia mediului şi turism. 

Domnul primar cere să se facă propuneri pentru comisia 1.  

Domnul consilier Kovács Béla îi propune pe domnii consilieri : Ghile Attila, 

Balla Francisc, Budai Árpád-Ferenc ; 

Domnul consilier Balla Francisc îi propune pe domnii consilieri : Kovács Béla 

și Kása Erika ; 

Domnul consilier Szabó Zsolt se propune pe sine.  

Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea domnului consilier 

Kovács Béla și obține 9 voturi pentru ; se supune la vot propunerea domnului Balla 

Francisc și obține 8 voturi pentru ; se supune la vot propunerea domnului Szabó 

Zsolt și obține 1 vot pentru. În consecință, prima comisie se compune din domnii 

consilieri Balla Francisc, Ghile Attila, Budai Árpád-Ferenc, Kovács Béla și Kása 

Erika. Domnii consilieri nominalizați sunt rugați să aleagă un președinte și un 

secretar al comisiei. Preşedinte este ales domnul Balla Francisc, iar secretar domnul 

Ghile Attila. 

Domnul primar cere să se facă propuneri pentru comisia 2.  

Doamna consilier Fekete Klara îi propune pe domnii consilieri: Budai Barna, 

Szabo László, Kovács Béla, Szabó Zsolt. 

Domnul consilier Kovács Béla o propune pe doamna consilier: Fekete Klara. 

Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea doamnei consilier Fekete 

Klara și obține 10 voturi pentru; se supune la vot propunerea domnului Kovács Béla 

și obține 10 voturi. În consecință, a doua comisie se compune din domnii consilieri 

Budai Barna, Szabo László, Kovács Béla, Szabó Zsolt și Fekete Klara. Domnii 

consilieri nominalizați sunt rugați să aleagă un președinte și un secretar al comisiei. 

Preşedinte este aleasă doamna Fekete Klara, iar secretar domnul Budai Barna. 

Domnul primar cere să se facă propuneri pentru comisia 3.  

Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc îi propune pe domnii consilieri: Fekete 

Klara, Budai Barna, Szabo László, Kovács Béla și Csengetyüs Claudiu Șerban. 

Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea domnului Budai Árpád-

Ferenc și obține 10 voturi pentru.  

În consecință, a treia comisie se compune din domnii consilieri Fekete Klara, 

Budai Barna, Szabo László, Kovács Béla și Csengetyüs Claudiu Șerban. Domnii 
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consilieri nominalizați sunt rugați să aleagă un președinte și un secretar al comisiei. 

Preşedinte este ales domnul Budai Barna, iar secretar domnul Szabo László. 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

propusă. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 40 din data de 10 noiembrie 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Boghiș.  

 

 Domnul președinte de ședință suspendă desfășurarea ședinței pentru 30 de 

minute ca membrii celor 3 comisii de specialitate să emită rapoartele de avizare 

asupra proiectelor de hotărâre ce urmează a fi dezbătute, în funcție de comisia căreia 

i-a fost atribuit spre avizare proiectul de hotărâre conform documentului de 

convocare.  

 După emiterea rapoartelor de avizare, ședința consiliului local se reia cu 

următorul proiect al ordinii de zi: 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boghiş 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Având în vedere 

alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 și ședința de constituire a noului 

Consiliu Local domnul primar propune Consiliului local aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boghiş în concordanță 

cu prevederile Codului administrativ. Domnii consilieri sunt de acord cu această 

propunere și cu conținutul regulamentului, care corespunde prevederilor OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

 Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

iniţiată.  

 Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 41 din data de 10 noiembrie 2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei Boghiş. 

 

 

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Boghiș 

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Codul administrativ 

domnul primar face propunerea sa pentru alegerea viceprimarului. Domnul primar 
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Bernáth István îl propune ca viceprimar pe domnul Kovács Béla. Doamna secretar 

general împarte domnilor consilieri buletine de vot pentru a-și exercita dreptul de vot 

față de acestă propunere. Domnii consilieri sunt rugați a se deplasa într-un spațiu 

special amenajat pentru a-și exercita opțiunea față de acestă propunere, prin vot 

secret. După ce doamnele și domnii consilieri au votat, o comisie formată din domnii 

consilieri Budai Arpad-Ferenc, Fekete Klara și Szabó Zsolt numără voturile și 

constată că propunerea domnului primar a obținut 9 voturi pentru și un vot 

împotrivă.  

 Având în vedere rezultatul votului secret nu se solicită alte propuneri. Domnul 

președinte de ședință constată că domhnul Kovács Béla este ales viceprimar al 

Comunei Boghiș cu 9 voturi pentru, un vot împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 9 voturi pentru se adoptă HCL nr. 42 din data de 10 noiembrie 2020 

privind alegerea viceprimarului comunei Boghiș 

 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Domnul primar propune aprobarea rectificării bugetul local pe anul 2020 prin 

majorare cu suma de 667,00 mii lei la partea de venituri la art. 43.02.31 ”Sume 

alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020” și cu 

suma de 117,00 mii lei la art. 48.02.04.01 ”Sume primite în contul plăților efectuate 

în anul curent”, iar la partea de cheltuieli suma de 784,00 mii lei va fi repartizată la 

cap. 84.02.03.03 ”Străzi”, la art. 71.01.30 ”Alte active fixe” pentru modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri și realizare poduri. 

 Totodată, domnul primar propune aprobarea rectificării bugetul local pe anul 

2020 prin majorare cu suma de 21,00 mii lei la partea de venituri la art. 30.02.50 

”Alte venituri din proprietate”, reprezentând valoarea contractului de arendare 

încheiat cu Asociația crescătorilor de bovine Boghiș și alocarea acestei sume la 

partea de cheltuieli la Cap. 84.02.03.03 ”Străzi”, la art. 20.01.09 ”Materiale și 

servicii cu caracter funcțional” pentru pietruire străzi și ulițe. 

 Se impune, de asemenea, modificarea nr. crt. 5 din Lista obiectivelor de 

investiții pe anul 2020 care constituie Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 8 din data de 18 

februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, la coloana 

”Program an curent” de la suma de 4.849.000,00 lei la suma de 5.633.000,00 lei, 

deoarece trebuie inclusă valoarea de 117,00 mii la care s-a făcut referire anterior.  

 Domnii consilieri nu au obiecții cu privire la acest punct al ordinii de zi, motiv 

pentru care domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără 

abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 43 din data de 10 noiembrie 2020 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 
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 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a 

taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Domnul primar propune ca valoarea impozitelor și a taxelor locale stabilite 

pentru anul fiscal 2020 să fie indexate cu rata inflației și să nu fie efectuate alte 

modificări ale valorilor impozitelor și a taxelor. Rata inflației comunicată de INS în 

ianuarie 2020 este de 3,8%, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 20 din 

07.05.2020 impozitele și taxele stabilite pentru anul 2020 se vor indexa cu rata 

inflației, rezultând astfel valoarea taxelor locale ce se vor aplica în anul fiscal 2021. 

 Totodată, domnul primar propune domnilor consilieri să aprobe includerea a 

două taxe în anexa nr. 8 la hotărâre, ”alte taxe locale” care fac referire la eliberarea 

unor tăblițe cu numere de casă în valoare de 15 lei/buc și o taxă de 200 lei pentru 

închirierea terasei căminului cultural Boghiş pentru evenimente, deoarece din cauza 

pandemiei unele evenimente se pot organiza în spațiu deschis cu respectarea 

prevederilor legale de protecție și au fost solicitări în acest sens, motiv pentru care 

consideră necesar a se stabili o taxă mai mică decât cea pentru închirierea căminului 

cultural.  

 Domnul consilier Szabó Zsolt propune să fie denumite străzile, dar domnul 

primar este de părere că la ora actuală denumirea străzilor nu este o prioritate, 

deoarece localitatea Boghiș nu este atât de mare încât să fie necesară o asfel de 

acțiune. Mai mult, denumirea străzilor se face cu obținerea unor avize, implică 

drumuri și costuri din partea cetățenilor pentru schimbarea actelor de identitate. 

Având în vedere răspunsul domnului primar, domnul consilier Szabó Zsolt propune 

ca atunci să fie amplasate tăblițe zonale care să indice poziționarea numerelor de 

casă în localitate. Domnii consilieri și domnul primar sunt de acord cu acestă 

propunere, dar trebuie văzut cum să se facă această informare pentru a fi eficientă și 

utilă celor care doresc să localizeze o adresă.  

 Acestea fiind discutate domnul președinte de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre în forma inițiată.  

Votează pentru toți cei 10 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abțineri

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 44 din data de 10 noiembrie 2020 

privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 

2021 

 

 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Comunei Boghiș în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 

Boghiş 
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 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Domnul primar spune că potrivit Legii educației naționale, din consiliul de 

administrație al școlii fac parte și doi reprezentanți ai consiliului local, numiți prin 

hotărâre a Consiliului Local, pe durata mandatului de consilier, motiv pentru care 

domnul primar solicită să se facă propuneri în acest sens.  

Domnul consilier Balla Francisc propune ca doamna Kása Erika și domnul Ghile 

Attila să fie nominalizați în consiliul de administrație al școlii. Nu sunt alte 

propuneri. Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată cu 

propunerea domnului consilier Balla Francisc. Votează pentru toţi cei 10 consilieri 

locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 45 din data de 10 noiembrie 2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Boghiș în 

consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş 

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume în vederea 

achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul 

Grădiniţei Boghiş 

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. În ultimii ani s-au 

acordat copiilor de grădiniță și elevilor din cadrul școlii gimnaziale pachete-cadou cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă. Domnul primar consideră că această mică atenție din 

partea autorității locale aduce bucurie în sufletele copiilor motiv pentru care propune 

păstrarea acestui obicei și alocarea sumei de 5.000 lei în vederea achiziţionării şi 

acordării unor pachete – cadou, elevilor din Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş şi 

copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea făcută, nu au observații de 

făcut la acest punct al ordinii de zi, motiv pentru care domnul președinte de ședință 

supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Votează pentru toţi cei 10 

consilieri locali, fără voturi împotrivă, fără abţineri. 

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 45 din data de 10 noiembrie 2020 

privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor 

pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş 

 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă 

lunilor septembrie și octombrie 2020  
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 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local. 

 Proiectul de hotărâre este prezentat de către domnul primar. Domnia sa 

propune ca la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș, făcută prin adresa nr. 

1697/02.11.2020, să se decontarea naveta cadrelor didactice navetiste pentru lunile 

septembrie și octombrie 2020. Suma necesară se regăsește în bugetul local al anului 

2020. Domnii consilieri sunt de acord cu această propunere. 

  Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

iniţiată. Votează pentru toţi cei 10 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără 

abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 46 din data de 10 noiembrie 2020 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor septembrie și octombrie 

2020 

 

 10. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin 

demisie, a mandatului domnului consilier local Tönkő Francisc 

 Și la acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este iniţiat de primarul 

comunei, este însoţit de raportul de specialitate şi este avizat favorabil de către 

comisia de specialitate a Consiliului Local.  

 Având în vedere adresa domnului Tönkő Francisc, ales consilier local pe lista 

propusă de UDMR, prin care își anunță demisia din funcția de consilier local pe 

motiv de incompatibilitate, domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre prin care 

Consiliul Local al Comunei Boghiș să ia act de încetarea de drept, prin demisie, a 

mandatului domnului consilier local Tönkő Francisc. Mandatul vacant de consilier 

local va fi atribuit supleantului ales pe lista UDMR.  

 Domnii consilieri nu au nimic de adăugat la acest punct al ordinii de zi. 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

Votează pentru toți cei 10 consilieri locali; fără voturi împotrivă, fără abţineri.  

 Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 47 din data de 10 noiembrie 2020 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului domnului 

consilier local Tönkő Francisc. 

 

 Acestea fiind discutate se stabilește ca următoarea ședință a Consiliului local 

să aibă loc în data de 10 decembrie 2020, ora 16:00 cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 

   
 

               PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        DE ȘEDINȚĂ 

            BALLA FRANCISC                        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


