
ROMANIA

JUDETUL HARGHITA

coMUNA cApir,NIT,{

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

al gedin{ei ordinare a Consiliului Local Cnpilni{a

Data sedinfei: 30.01.2014, joi, ora 8,00

Locul sedintei: sala de qedinfd a Consiliului Local Cdpilnila

gedinla este convocatd prin Dispozifia nr, 6124.01.2014 a primarului comunei Cdpilnifa.

Sunt prezenti toni consilierii locali. respectiv: Benedek Bdlint, Benedek Zoltdn, Elekes Edit'

Ferencz Ldszlti, Gydrgy Agoston, Gydrgt Istvdn, Benedek Zoltdn, Lfirincz Ferenc, Lflrincz Gyula,

Lfirincz Mihtily Pdter Ferenc, Piter Jdaef.

Din partea primdriei sunt prezenfi: D-l Benedek LhszI6 - primar, D-l Pdter J6zsef - viceprimar, D-

na Besenyei-Moln6r Andrea-Be6ta - secretar.

Dna. secretar aratdcd gedinfa este legal constituitS, fiind prezenfi toIi consilierii locali din cei 11

consilieri locali din funcfie.

D-l primar salutd pe cei prezen[i 9i declard deschisd qedinfa.

D-na secretar citegte procesul-verbal al qedinlei ordinare al Consiliului Local Cdpilnifa din data

de 05.12.2013, al celei extraordinare din I7.I2.20I3, precum !i a celei convocate de indatd din

09.01.2014.

preqedintele de gedin{i, D-l L6rincz Gyula supune la vot procesul-verbal al qedinlelor

anterioare, care sunt aprobate in unanimitate de cdtre consilierii locali ptezen\i la qedinld.

D-na secretar comunici ordinea de zi.

Ordinea de zi propusl este urmltoarea:

I. proiect de hotdr1re privind aprobarea menyinerii organizdrii relelei Scolare cu

personalitate juridicd $coala Gimnaziald ,,Kriza Janos" din Comuna Cdptlni(a pentru

anul gcolar 2014-2015

Z. proiect de hotdrdre privind aprobarea prelangirii contractului pentru acotdarea de

servicii social-medicale nr. 1010/2013 tntre Consiliul Locat Cdptlnila si Serviciul de

ingrijire Medicatd gi Asisten(d Sociald lu Domicitiu-CARITAS Harghita

3. proiect de hotdrdre privind, aprobarea Planului de evacuare in sitaalii de urgen(d a

poputaliei si bunurilor materiale a comunei cdptlni(a,iudelul Harghita



4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bagetului general al comunei Cdpilnila pe anul

2014

5. Proiect de hotdrfire privind aprobarea Programului anual de achizilii pablice pe anul

2014

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea utilizdrii tn anul 2014 al excedentalui bagetului

local al comunei Cdptlniga aferent anului 2013 pentru Jinan(area cu precddere a

obiectivelor de investilii

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea conturilor anuale de execu(ie bugetard pe anul

2013

8. Proiect de hotdrfrre privind aprobarea contribugiei la costul anual pentru copii

institulionalizaqi din comuna Cdptlnila pentru anul 2014

g. Proiect de hofirAre privind propunerea de evaluare a activitdlii secretarului comunei

Cdptlnila

10. Probleme curente care se supun dezbuterii consiliului (cereri, tntrebdri, interpeldri).

inainte de inceperea dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, consilierii locali,la propunerea dl-

lui primar, suplimenteazd, ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nt.2I5l200l,

rep, cu urmitorul proiect de hotirir ez privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren Si

clddire a Asocia(iei Cultarale din linutul Homorodului, cu sediul tn Cdpilnila nr. 87, iud. Harghita'

proiect de hotirflre nr.1112014, ultima de pe ordinea de zi a ledinlei.

DEZBATERI

primul proiect de hotirdre de pe ordinea de zi privegte aprobarea menyinerii organizdtii

reyelei Scolare cu personalitate juridicd $coala Gimnaziald ,,Kriza Janos" din Comuna Cdpilnila

pentra anul gcolar 2014-2015.

Dl. primar prezintd,proiectul precum gi Expunerea de motive nr.212014.

Aratd c6, prin Adresa rv. 59312013 a $colii Generale ,,Kriza J6nos" din comuna Cdpilnj1:a,

inregistratd la primdria comunei Capilnila sub nr. 3145111.12.2013 a fost inaintatd propunerea pentru

func{ionarea formafiunilor de copii/elevi in anul qcolar 2014-2015

Inspectoratului $colar Judefean Harghita prin adresa m. 57711812013, inregistrati la Primdria

comunei C6pilnila sub nr. 2972125.11.2013 solicitd o ingtiinJarein cazul menlinerii refelei qcolare din

razade competenli a comunei C6pilnila pdnd la 10.12.2013'

primdria a fi inaintat c6tre IgJHarghita ingtii n[area nr. 2972110.12.2013 privind men]inerea relelei

qcolare pentru anul gcolar 2014-2015 dinrazade competenld a comunei Cdpilnifa'

potrivit prevederilor art.19, alin.(4), din Legea educafiei nalionale nr.ll20l1, cu modificirile si

completdrile ulterioare, ,,pentru asigurarea accesului egal la educalie si formare profesionala, autorit[tile



administrafiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aprobd otganizarea,

funclionarea si, dupi caz, dizolvarea unor structuri de invSfdmant, frrA personalitate juridicd - ca pdr,ti ale

unei unit[fi de invdfsmAnt cu personalitate juridici - si subordonate aceluiasi ordonator principal de

credite, in condiNiile legii" iar art.6l alin.(2) din aceiasi lege prevede cd ,,Releaua scolard a unitdlilor de

invdf6mdnt de stat si particular preuniversitar se organizeazd de cdtre autoritdlile administrafiei publice

locale, cu avizul conform al inspectoratelor scolare. .'.".

De asemenea, potrivit dispoziliilor art.22, alin.(S) din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de

scolarizare si emiterea avizului conform in vederea organizdrii relelei unitdlilor de invdldmdnt

preuniversitar pentru anul scolar 2014-2015, aprobatd prin Ordinul Ministerul Educaliei Nalionale nr.

545412013, anual, autoritalile administraliei publice locale instiinleazd in scris inspectoratele scolare

despre menlinerea, respectiv modificarea relelei scolare din raza lor de competenld. Avizul conform se

emite doar in ipotezamodificdrii relelei scolare.

Conform dispoziliilor art.23 din actul normativ sus menlionat, organizarca/reorganizareaunitdlilor

de invd{6mdnt de stat cu personalitate juridicS implici operaliuni juridice si se realizeazd , prin hotdrdri

ale autoritdfilor administraJiei publice locale, in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare.

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, dl. Primar supun spre adoptare Consiliului Local

menfinerea relelei scolare cu personalitate juridicl $coala Gimnazialh ,rKrwa Janos'o din Comuna

Clpilnifa pentru anul scolar 2014-2015, conform Anexei la proiectul de hotdrdre prezentat.

Temeiul legal al proiectului de hot[rdre il constituie prevederile art.l9, alin.(4), ale att.6l, alin.(2)

din Legea educaliei nafionale nr.Il20I1, cu modificdrile si completdrile ulterioare, ale Legii nr.28712009

privind Codul Civil, republicat5, ale art.22, alin.(5), art.23 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei

de scoladzare si emiterea avizului conform in vederea organizdrii relelei unitdlilor de invdldmdnt

pretrniversitar pentru anul scolar 2014-2015 aprobatd prin Ordinul Ministerul Educatiei Nalionale nr'

545412013,precgm si ale art.36, a\in,(2),1it."d", ale alin.(6),\itJa", pct.1, precum si ale art'45 din Legea

nr.21512001, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Av6nd in vedere cele expuse mai sus, intruc dt releaua qcolard din Comuna Cdpilnila nu s-a

modificat, caatare nu este necesard avizul Inspectoratului $colar Judelean Harghita, ci doar aprobarca

menlinerii acesteia, propune spre adoptare Proiectul de Hotdr6renr.2l20l4, in forma prevdzutd'

Comisiile de specialitate au avizatfavorabil proiectul de hotlrAre.

preqedintele de qedinti, D-l LlrinczGyula supune la vot proiectul de hotdrdre.

Consiliul Local al Comunei Cipilnifa a adoptat Hotirirea nr. 212014 privind aprobarea

menginerii organizdrii relelei scolare cu personalitate iaridicd $coula Gimnaziald ,,Kri^a Janos" din

Comuna Cdpttnila penlru anul gcolar 2014-2015, cu 11 voturi pentru de citre cei Ll consilieri locali

prezenfi la qedinfi.

Hotdrdreo nr. 2/201 4 face parte integrantd din prezentul proces-verbal'



Al doilea nroiect de hotirfire de pe ordinea de zi priveSte aprobarea prelungirii contrsctului

pentru acordarea de servicii social-medicale nr, 1010/2013 tntre Consiliul Local Cdptlnila si Serviciul

de ingrijire Medicatd gi Asistenld Sociald la Domiciliu-CARITAS Harghita.

Dl. primar prezintd,proiectul precum qi Expunerea de motive nr.312014.

Aratd c5, av6nd in vedere faptul cE Consiliul Local a incheiat in ultimii 5 ani contract pentru

acordarea de servicii social-medicale cu Caritas Alba lulia, ingrijire la Domiciliu, gi avdnd in vedere

faptul c6 existd necesitatea de a benefrcia de aceste servicii gi in localitatea noastr6, propune incheierea

Actului adifional la Contractul pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1010/18.03.2013 incheiat

intre Caritas Alba Iulia, ingrijire la Domiciliu cu sediul in Miercurea-Ciuc, strada Sz6k nr. 147, judelul

Harghita qi Consiliul Local Cdpilnifa, incheierea unui act adilional fiind necesard pentru a se putea acorda

serviciile sociale gi in lunile ianuarie, februarie qi martie 2014, asigurAndu-se astfel continuitatea in

ingrijirea beneficiarilor, costul acestora fiind de 1250,00 lei/lund, valoare nemodificatd.

intrucat Bugetul local al comunei pentru anul20l4 nu a putut fi adoptat pdnd la expirarea duratei

contractului, art. 5.1 din contract permi{dnd prelungirea acestuia in conditiile legii, fiind necesard

asigurarea continuit6fii, durata contractului se prelungegte de la 01 ianuarie 2014 pdnlla data de 31

martie 2014.

Valoarea serviciilor social-medicale rSmdn e 1' 2 5 0 lei/lund.

Serviciile oferite sunt: servicii debaz6,, servicii de suport, servicii de ingrijiri medicale, servicii de

recuperare gi reabilitare, conexe domeniului medical qi social, servicii de reabilitare 9i adaptarc a

ambientului.

Fafd de cele prezentate, propune spre aprobare Proiectul de HotdrAre nt' 312014, cu rugdmintea de

a fi aprobat in forma propusd.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotdrAre.

Pregedintele de gedinti, D-l Lfirincz Gyula supune la vot proiectul de hotdrdre.

Consiliul Local al Comunei Cnpilni{a a adoptat Hotirirea nr. 3120L4 privind aprobarea

prelungirii contractulai pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1010/2013 tntre Consiliul

Local Cdpitni(a si Servicial de ingrijire Medicald si Asistengd Sociald lu Domiciliu-CARITAS

Harghita,cu Ll voturi pentru de cltre cei 11 consilieri locali prezen{i la qedin{i.

Hot dr dr e a nr. 3 / 2 0 t 4 fac e p art e int e gr ant d din pr e z entul pr o c e s -v er b al -

aprobarea Planului de evacuare tn situagii de

urgenld a populayiei Si bunurilor materiale a comunei Cdptlnila,iadeful Harghita

Dl. primar prezirrtLproiectul precum gi Expunerea de motive nr. 412014, specificdnd cd avand in

vedere prevederile prevederile art. 12 alin. 1 qi 2 din Normele metodologice privind organizarea 9i

asigurarea activitdfii de evacuare in situafii de urgen16, aprobat prin o'M'A'I' Nr'1184 din 06'02'2006

pentru aprobarea Normelor privind organwarea gi asigurarea activitnfii de evacuare in situa{ii de



urgentl, care prevede: ,,Planurile de evacuare ... se actualneazil ori de cfite ori apar modificdri in

structura popula{iei, institu{iilor gi operatorilor economici, precum qi atunci cind aplicarea lor

devine iminenti.

Confinutul-cadru al planurilor de evacuare este prevdzutin anexa ff. L"

Avfind in vedere cd in comuna Cdpilnifa planul a fost intocmit inainte de anul 2008, qi de atunci

nu a fost actualizat,iar in decursul anilor au intervenit modificdri in componenfa centrului de conducere qi

cooperare a evacudrii, precum ni in reglementirile legale, astfel propune spre aprobare Proiectul de

Hotdr6re ru. 412014.

Comisiile de specialitate au avizatfavorabil proiectul de hotdr6re.

Preqedintele de gedinti, D-l Lfirincz Gyula supune la vot proiectul de hotdrdre.

Consiliul Local al Comunei Cipilnifa a adoptat Hotirirea nr. 412014 privind aprobarea

planului de evacuare tn situalii de argen(d a popula(iei gi bunurilor materiale a comunei Cdptlnila,

jude(at Harghita, cu 11 voturi pentru de cltre cei 11 consilieri locali prezenfi la qedin{i.

Hotdrdrea nr. 4/20 I 4 face parte integrantd din prezentul proces-verbal.

Urmeazi proiectul de hotirire privind ap robarea bugetului general al comunei Cdptlnila pe

anul2014, precum gi ale estimdrilor pe anii 2015-2017.

Dl. primar prezintdproiectul precum qi Expunerea de motive nr. 512014.

Aratd" cd prin Dispozi{ia nr. 88/30.12.2013 al qefului administrafiei al Administrafiei judelene a

Finanfelor publice Harghita au fost comunicate repaftizdrile sumei defalcate din TVA pentru echilibrarea

bugetelor locale pe anul 2014, respectiv pentru arii 2015-2017 qi tepartizarca cotei de 18,5% din

impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 Sirespectiv pentru anii2015-2017 '

- prin Dispozifia nr. 3/10.01 .2014 al qefului administraliei al Administraliei judelene a Finanlelor

publice Harghita au fost comunicate repartizdrrle rcpartizarea sumei defalcate din TVA pt' finanfarea

cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor,oraqelor, municipiilor pe anul 2014,2015,2016 qi2017

- prin Adresa Cons. Jude{ean Harghitra nr. 692/14.01.2014 au fost repartizate pe unitSli

administrativ-teritoriale a20o/o din sumele defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 9i a celor

20% dinsumele aferente cotei 18,5% din impozitul pe venit pe anul20l4 gi a estimarilor pe anii2015'

2 0 t l

- prin Dispozifia nr.9 l2l.0l.20l4al qefului administrafiei al Administraliei judelene a Finanlelor

publice Harghita au fost comunicate repartizdrile pe unitili administrativ - teritoriale din judelul Harghita

a nivelului maxim de cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2014

Conform Adresei Institufiei prefectului Harghita nr. 315/10.01.2014, inregistratd la Primdria

comunei cdpilni{a sub nr. 61113.01.2014 HCL privind aprobarea bugetelor locale trebuie adoptata pindla

01.02.2014, av6ndu-se in vedere cdLegeabugetului de stat pe anul 2014 nr.356118'12'2013, a fost

publicatd in MoF al Romdnie i, partea I, nr. 805/ I 9.12.2013,



AvAnd in vedere cele de mai sus, conform anexei ff. 1 bueetul seneral al localititii Cipilnita pe

anul2014. la venituri este in sumd de 2.420.000 lei, respectiv in sumd de 2.468.000 lei pentru anul 2015,

in sumd de 2.500.000 lei pentru anul 2016, in sumd de 2.602,000 lei pentru anul2017 , iar la cheltuieli in

sumi de 2.450.000 lei, respectiv in sumd de 2.468.000 lei pentru anul 2015, in sumd de 2.500.000 lei

pentru anul 2016, in suml de 2.602.000 lei pentru anul20l7.

Conform anexelor 2 gi 3 bueetul local detaliat pe anul2014 la venituri este in sumA. de 2.240.000

lei, respectiv pe anul 2015 in sumd de 2.280.000 lei, pe anul 2016 in sum[ de 2.305.000 lei, pe anul2017

in sumd de 2.403.000 lei si la itole titluri c

sumi de 2.270.000 lei, respectiv pe anul 2015 in sumi de 2.280.000 lei, pe anul 2016 in sumd de

2.305.000 lei, pe anu120l7 in sumd de 2.403.000lei.

in ceea ce privegte bugetul finantat integral din venituri proprii. la venituri este De anul 2014

in sum6 de 180.000 lei, respectiv pe anul 2015 in sumd de 188.000 lei, pe anul 2016 in sumd de 195.000

lei, pe anul2017 in sum[ de 199.000 lei, iar la cheltuieli, este in suml de 180.000 lei. respectiv in sumd

de 188.000 lei pe anul 2015, in suml de 195.000 lei pe anul 2016 in sumi de 199.000 lei pe anul2017,

acestea fiin cuprinse in anexa 4 gi 5.

Dl. Primar precizeazd" cd mai trebuie adoptate Lista obiectivelor de investilii pe anul 2014, care

constituie Anexa nr. 6 la hotdrare, Anexa referitoare la cheltuielile cuprinse in categoria ,,Alte cheltuieli

cle investifii", conform Anexei nr.7 lahotdrdre, precum qi Anexa referitoare la,,Numdrul de personal din

cadrul aparatului propriu al primarului qi din cadrul instituliilor publice din subordinea Consiliului Local

qi fondul salariilor debazd, conform Anexei nr. 8 la hotdrAre.

Dl primar aratd cdeste respectat nr. maxim de posturi aprobate pentru comunS, acesta fiind de 17,

astfel nu sunt modificdri faf6 de anul trecut, din care 2 demnitari aleqi, 6 funclionari publici, 9 funclionari

contractuali. in afara acestora mai sunt 6 posturi de asistenli personali ai persoanelor cu handicap grav qi

10 consilieri locali alegi.

in ceea ce priveqte programele de activitali sau acfiuni pentru rcalizatea cdrora se alocd fonduri de

la bugetul local in anul20l4, acestea sunt urmdtoarele:

Suma ce se alocS pentru salvamont Harghita va fi de 3000 lei.

Funda{ia St. Gellert va primi 4000 lei, iar Asocialia Sportivd Cdpilnila 5.000 lei.

Asociafia culturala din Jinutul Homorodului va primi 10.000 lei, Asociafia Pro capilnila 1.000

lei, Filharmonia Vlahi! a2.0001ei. iar Fundalia ,,Erdely amagyar irodalomert" va primi 3'000 lei'

Comisiile de specialitate au avizatfavorabil proiectul de hotdrdre.

Dna. secre tar arat1cd se impune supunerea la vot a fiecdrei anexe in parte, dupd care se supune la

vot intregul proiect de hot5rdre.

Totodat[, precizeazd, cr hotardrea trebuie adoptatd cu votul majoritdJii consilierilor locali in

funcfie, fiind o hotdrare prin care se priveqte bugetul local.



Anexa nr. I este adoptata cu unanimitate, adicd 11 voturi pentru de cdtre cei

prezen[i la pedin!6.

Anexa nr.2, este adoptatd cu unanimitate, adicd 11 voturi pentru de cdtre cei

prezenfi la qedinf[.

Anexa nr. 3, este adoptatd cu unanimitate, adicb 11 voturi pentru de citre cei

prezenfi la qedinf6.

Anexa nr. 4 este adoptatd cu unanimitate, adicd 11 voturi pentru de cdtre cei

prezenfi la pedin!6.

Anexa nr. 5 este adoptatd cu unanimitate, adicd 11 voturi pentru de cdtre cei

prezenfi la gedin!6.

Anexa nr. 6 este adoptatd cu unanimitate, adicS 11 voturi pentru de c[tre cei 11 consilieri locali

prezegi la qedinj6.

Anexa nr. 7 este adoptatd cu unanimitate, adicd 11 voturi pentru de citre cei 11 consilieri locali

prezenli la qedinfd.

Anexa nr. 8 este adoptatb cu unanimitate, adicd 1 I voturi pentru de cStre cei 1 1 consilieri locali

prezen[i la gedinfd

Urmeazd supunerea la vot al intregului proiect de hotdrdre de cdtre Preqedintele de gedinfl' D-l

Lfirincz Gyula.

Consiliul Local al Comunei Cipilnifa a adoptat HotIrflrea nr. 512014 privind aprobarea

bugetului general al comunei Cdpftnila pe anul 2014 Si al estimdrilor pentru anii 2015-2017, cu ll

voturi pentru de cltre cei 1l consilieri locali prezen{i la qedinfi.

Hotdrdrea nr. 5/2014 face parte integrantd din prezentul proces-verbal.

aprobarea Programului anual de

achizigii publice pe anul2014.

Dl. primar prezintdproiectul precum gi Expunerea de motive nr. 612014.

Aratd cd avand in vedere prevederile afi.2, alin (1), lit. a), b), c), d), qi alin (2),lit' a)-f-), din

Ordonanla de Urgenld nr. 34 din 19.04.2006, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, prin intocmirea

programului anual de achizilii gi prin aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizilii

publice, compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizi[ie publice, trebuie sd

promoveze concurenla intre operatorii economici, sd garanteze tratamentul egal qi nediscriminarea

operatorilor economici, s6 asigure transparenfa gi integritatea procesului de achizilie public6, qi nu in

ultimul rand s6 asigure utilizareaeficiente a fondurilor publice.

in conformitate cu prevederile art.3, alin (1), lit. a) qi art 4 din Hotdrdrea de Guvern nr' 925 din

2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

achizilie public6 din ordonanla de urgen!6 w. 34 din 2006, cu modificlrile qi completdrile ulterioare,

11 consilieri locali

11 consilieri locali

11 consilieri locali

l1 consilieri locali

11 consilieri locali



autoritdfii contractante, prin compartimentul intem specializat in atribuirea contractelor de achizi[ie

publicd, ii revine obligalia de a elabora programul anual de achizitrii publice, pe baza necesitdlilor qi

prioritdlilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritilii contractante.

Conform legislaliei in vigoare cu privire la necesitatea intocmirii programului anual de achizilii

publice de cdtre autoritatea contractantd, ludnd in consideralie respectarea gi garurfiarea principiilor care

stau la baza atribuirii contractelor de achizigie public6, a fost elaboratd programul anual de achizilIi

publice a comunei C6pilnifa, pe anul 2014, reprezent6nd documentul de previziune qi de programare,

cuprinz6nd totalitatea acliunilor de atribuire a contractelor de achizitrie publicd qi a acordurilor cadru

necesare satisfacerii nevoilor autoritAfli contractante pe parcursul anului bugetar, ierarhizate in funcjie de

obiectul contractului qi prioritate in achizilie.

in temeiul dispoziliilor art. 4l din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale:

Avdnd in vedere cele expuse mai sus, propune spre adoptare Proiectul de Hotdr6re nr. 612014 in

forma prevdzutd", anexa acesteia cuprinzdnd expres programul anual de achizifii publice, care cuprinde

programe carcvitalizarea centrului comunei qi reabilitarea drumului de legiturd citre DN13 A, canalizare

menajerd gi stalie de epurare, reabilitarea relelei de apd potabild di comund, construirea noului sediu al

primdriei, servicii urbanism, actualizare PUG, etc.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotdrdre.

Preqedintele de gedinti, D-l Lfirincz Gyula supune la vot proiectul de hotdrdre.

Consiliul Local al Comunei Cipilni{a a adoptat Hotilrirea nr. 612014 privind aprobarea

Programului anual de achizilii publice pe anul 2014, cu 11 voturi pentru de citre cei 11 consilieri

locali prezen{i la qedinfd.

Hotdrdrea nr. 6/2014 face parte integrantd din prezentul proces-verbal.

Al saselea proiect de hotirire priveste aprobarea utitizdrii tn anul 2014 al excedentalui

bugetului local al comunei Cdpilniqa aferent anului 2013 pentrufinan(area ca precddere a obiectivelor

de investilii.

Dl. primar prezintdproiectul precum qi Expunerea de motive nt.712014.

Aratd cd conform execufiei Direcfiei de Trezorerie Odorheiu Secuiesc,la data de 31 decembrie

21l3,diferenfa intre veniturile incasate gi cheltuielile efectiv realizate s-a cifrat la suma de 1.345'L0 lei'

astfel rezultatul executiilor din anii precedenJi in total adevenit 30.389'17 lei.

in conformitate cu prevederile art.58. alin.(l)din Legea nr.27312006 privind finanfele publice

locale, a$a cum a fost modificatd qi completatd prin OUG'nr.6312010: hi
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Ca urmare a celor ar1tate supune spre aprobare Consiliului Local Cdpilnila Proiectul de hotdrdre

privind trtrl\zareasumei de 30.3gg,17 lei pentru finanlarea cheltuielilor secfiunii de dezvoltare, capitolul

70.02.50- pentru finanlarea investifiei: PUG, in suma de 30.300 lei.

Av6nd in vedere cele expuse mai sus, propune spre adoptare Proiectul de Hotdrdre nt' 712014 in

forma prevdzutL.

Comisiile de specialitate au avizatfavorabil proiectul de hotdr6re.

Preqedintele de qedinti, D-l LilrinczGyula supune la vot proiectul de hotdrare'

Consiliul Local al Comunei Cipitni{a a adoptat Hotilrirea nr. 712014 privind aprobatea

utilizdrii tn anul 2014 at excedentului bugetului locul ul comunei Cdptlni(a aferent anului 2013 pentru

Jinan(area cuprecddere a obiectivelor de investigii,cu 11 voturi pentru de citre cei L1 consilieri locali

prezen{i la qedin{i.

Hotdrdrea nr. 7/201 4 face parte integrantd din prezentul proces-verbal'

Al saptelea proiect de hotirire nriveste ap robarea conturilor anuale de execu(ie bugetard pe

anul 2013.

Dl. primar prezint|,proiectul precum qi Expunerea de motive nr. 812014'

Aratdcd in conformitate cu prevederile art. 49 alin.12) alLegii27312006 privind finanlele publice

locale, modificata prin o.u.G . nr. 6312010 modificarea qi compretarea Legii nr- 27312006 privind

finanlele publice locale, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri financiare,

tn lunile aprilie, iulie Si octombrie, pentru trimestrul expirat' Si cel tdrziu in decembrie' pentru

trimestrur ar patrurea, ordonatorii principari de credite au obrigaria de a prezenta tn sedinld publicd'

spre analizit qi aprobare de cdtre autoritdlile deliberative, execu[ia bugetelor lntocmite pe cele doud

sec[iuni, cu exceplia bugetului tmprumuturilor externe Si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile

in roport cu gradur de corectare a venituriror, prin rectificare bugetard locald, astfet tncdt la sfarsitul

anului:



a) sd nu tnregistreze pldyi ristante;

b) diferenla dintre suma veniturilor fncasate Si excedentul anilor anteriori utilizat pentru

finanlarea exerciliului bugetar curent, pe de o parte, Si suma ptd\ilor efectuate Si a pldlilor restante' pe

de altd parte, sdfie mai mare decdt zero.

prin Hotdr6rea Consiliului Local Cdpilnila nr. 35/30.1 0.2013 a fost aprobatb execulia bugetard la

sfarqitul trimestrului III pe anul 2013. De aceea propune aprobarea conturilor anuale de execulie bugetara

pe anul 2013.

Avdnd in vedere cele mai sus prezentate, propune spre aprobare Proiectul de Hotirare nr' 812014'

cu anexele acestuia in care sunt prezentate execu{ia bugetelor, respectiv incasdrile tealizate la venituri qi

pl6lile efectuate,la secliunea de Funclionare qi la secfiunea de Dezvoltare,la3l decembrie 2013' in

conformitate cu clasifica\ia bugetara, defalcat pe capitole, subcapitole, paragrafe qi titluri, in forma

propus6.

Comisiile de specialitate au avizatfavorabil proiectul de hotdrdre'

Preqedintele de qedintl, D-l LfirinczGyula supune la vot proiectul de hotardre'

Consiliul Local al Comunei Clpilni{a a adoptat Hotirirea nr. 8t2014 privind uprobarea

conturiror anuure de execu{ie bugetard pe anur 2013, cu r.1 voturi pentru de citre cei Ll consilieri

locali prezen{i la qedinfl.

Hotdrdrea nr. 8/2014 face parte integrantd din prezentul proces-verbal'

urmeazl proiectur de hotrrare privind ap robarea contribu(iei ra costur anaal pentru copii

institutionaliza{i din comana c dpitni1a p entr u an ul 2 0 I 4.

Dl. primar prezintlproiectul precum qi Expunerea de motive w.912014'

LuAnd in considerare Adresa consiliului Judelean Harghita nr. 6021120.01.2014 inregistrat sub nr'

llTlz0l4,Hotdr6rea Consiliului Judelean Harghita cu ff. 1212012 qi convenfia nr.3081/2012 inche\atd

intre Judelul Harghita prin consiliul Judelean Harghita gi consiliul Local al comunei cdpilnila suma

propusd de Direcfia Generali de Asisten{i Sociali gi protecfia copilurui pentru participarea comunei

c'pilnila la finanlarea costului pentru un copil institulional izat sau aflat la asistent matemal profesionist

pentru anul20l4este 135 lei/copil/lu nh faldde suma de 130 lei/copil pt6tit6 in anul 2013 '

La data de 31.12.2013 conform evidenlei Direcfiei Generale de Asistenld Sociald 9i Proteclia copilului

au fost de 7 copii proveni{i din comuna capilnila, astfel cheltuiala lunari fiind de 945 lei'

in conformitate cu art. 5 alcontractului nr.80/2004 incheiat cu cons. Judelean Harghita' cu privire la

alocarea fondur'or necesare in vederea suportdrii unei cote parfi din costul anual pentru copii

institufional iza[i sau aflaliraasistent maternal profesionist suma estimativd care trebui e vitatd de Primdria

Cipilnila pentru anul20l4 este de 11'500 lei'
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Av6nd in vedere cele expuse mai sus, propune spre adoptare Proiectul de Hotdrdre m' 912014 in forma

prevdzutd.

Comisiile de specialitate au avizaLfavorabil proiectul de hotdrAre.

Preqedintele de qedinfi, D-l LfitinczGyula supune la vot proiectul de hotdrare'

consiliul Local al comunei crpilni{a a adoptat Hotirffrea nr. 9t2014 privind aprobarea

contribuliei la costul anual pentru copii insritulionalizali din comuna Cdpitnila pentru anul 2014' ctt 1

voturi pentru de citre cei 11 consilieri locali prezen{i la qedin{i.

Hot dr dr e a nr. 9 / 2 0 t 4 fac e parte int e gr ant d din pr e z entul pr o c e s -v er b al'

Urmitorul Droiect de hotirare de pe ordinea de zi Drive$te p fopunerea de evaluare a

activitd(ii s ecretarului comunei Cdptlnila

Dl. primar prezinllproiectul precum qi Expunerea de motiverc' 1012013'

Aratd,c6 av6nd in vedere prevederile prevederile art. I07 alin. 1) qi alin. 2 lit. d) coroborat cu art'

rr7 din H.G. 6l r/200g privind aprobarea normelor privind organizwea gi dezvortarca carierei

funcfionarilor publici, cu modificrrile qi completdrile ulterioare qi art. 69 al Legii 188/1999 privind

statutul funclionarilor publici, republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, in fiecare an, in

perioada 1-31 ianuarie, secretarul trebuie sd fie evaluat'

La ob{inerea calificativului anual va fi avut in vedere, in funclie de specificul atribuliilor

prev6zute in fiqa postului, gi calificativul oblinut inainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de

serviciu.

Evaluarea se efectueaza de cdtre primar, la propunerea consiliului local. consiliul Local propune

printr-o hotardre calificativul finar ar evaludrii. calificativele conform legii sunt: nesatisftcdtor'

satisficdtor, bine, foarte bine.

prin DISpOZITIA Nr. 4gl2013 privind aprobarea exercitdrii cu caracter temporar a funcfiei

publice de secretar comuna gi delegarea atribuliilor de ofi1er de stare civild dna. Besenyei-Molnar

Andrea-Beata a fost numit[ in funclia de secretar al comunei capilnila pand la data incetdrii efectelor

Dispozitjei primarurui comunei cdpilniya nr. 44/2013 privind suspendarea la iniliativa funclionarului

publicaraportuluideserviciudesecretaralcomuneiCapilnila.

Fa!6 de cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hot[r6re nr' l0l20I4 cu rugamintea de a

fi aprobat in forma propus[' calificativul fiind foarte bine'

consiliul Local al comunei capilnila prop'ne evaluarea activitafi secretarului comunei cdpilniJa'

D_na Besenyei_Molniir Andrea- Be*ta,pentru anul 2013 cu propunerea carificativurui de foarte bine !i

propune D-lui primar Benedek LBszl6intocmirea Raportului de evaluare a performanfelor profesionale

individuale are secretarului comunei cdpilnila pentru anur 2013, conform calificatiwlui propus' adicd cea

de foarte bine.

Comisiiledespecialitateauavizatfavorabilproiectuldehot5rAre.

Preqedintele de gedinfi, D-l LhrinczGyula supune la vot proiectul de hotardre'
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Consiliul Local al Comunei Cipilni{a a adoptat Hotlrirea nr.l0l20l4 privind propunerea de

evaluare a activitd(ii secretarului comunei Cdptlnila, cu 11 voturi pentru de citre cei 11 consilieri

locali prezen{i la qedin{i.

Hotdrdrea nr. I 0/20 I 4 face parte integrantd din prezentul proces-verbal-

scutirii de la plata

Cdptlni1aimpozitului pe teren Si clddire a Asocia(iei Culturale din linutul Homorodulai, cu sediul in

nr.87, jud, Harghita.

Dl. primar prezintdproiectul precum qi Expunerea de motive nr. 1ll20l4'

Arat6 cd, prin cererea inregistrati la Primdria Cdpilnila, sub nr.121l23.0I.2014 Asocialia Culturald

din Jinutul Homorodului, solicita scutire de la plata taxei pe teren qi clddire pentru cladirea situata in

C6pilnifa, nr. 87, jud. Harghita, care face obiectul Contractului de Concesiune m. t97312009, incheiat

intre Comuna Cdpilnifa qi Asocialia Culturald din Jinutul Homorodului'

in temeiul dispoziliilo r art.25},punctul 19 coroborat cu prevederile arr.285 din Legea nr'57112003

privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, impozitulltaxa pe clddire qi teren nu se

aplic6 pentru ,,organizaliile care au ca unic6 activitate acordarea gratuitd de servicii sociale in unitafl

specializate care asigur6 gdzduire,ingrijire sociala gi medicala, asistenld, ocrotire, activitali de recuperare,

reabilitare gi reinserlie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vdrstnice, precum gi

pentru alte persoane aflate in dificultate";

potrivit adresei nr. 121123.01.2014, a raportului de activitate, a statutului Asocialiei inscrise in

temeiul incheierii civile m. 149109.02.2007 al Judecdtoriei odorheiu secuiesc, a balanlei de verificare

asocialia nu are scop lucrativ, nu realizeazd profit, este o organiza[ie neguvernamentald 9i apoliticS' in

imobilul incauz6organiz$ianu desfaqoard activitdJi economice qi nu realizeazd'profit'

Conform statutului organiza\ier, obiectul de activitate il constituie reptezenatrea qi sprijinirea

activitalii artistice qi culturale, protecfia mediului, activitIli specifice turismului rural, promovarea qi

dezvoltarea turismului rural in zona Homorodului, prezenatarea qi sprijinirea valorilor tradilionale,

culturale gi artistice, proteclia intereselor morale, culturale, qtiinfifice qi materiale ale membrilor'

prccizeazd"faptul c6 din analizabalanlei de verificare intocmitd ladata de 31'12'2013, reiese ci

veniturile acestei asociafii provin in exclusivitate din cotiza[ii qi contribuJii ale membrilor qi

simpatizantilor.

in aceste condilii,

pentru anul2014, Pentru

sum[ de 4.218lei 9i cel

Harghita.

Consilierii locali propun ca asociafia sd depund un

luna ianuarie qi iunie al anului curent'

raport de ac tivitate la fiecare 6 luni, adicd in

propune aprobarea proiectului de hotalafe privind acordarca de facilitati fiscale

Asocialia Culturala din linutul Homorodului, impozitului pe clddiri fiind in

de teren in sumd de r.l25lei, pentru imobilul situat in cdpilnila nr. 87, jud.
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comisiile de specialitate au ivizatfavorabil proiectul de hot6r6re.

Dna. secre tar arutlcd hotdrarea trebuie adoptatdcu votul majoritafi consilierilor locali in funcfie,

fiind o hotdrdre prin care se stabilesc impozite !i taxe locale..

preqedintele de qedinti, D-l LlrinczGyuta supune la vot proiectul de hotSrdre'

Consiliul Local al Comunei Cipilni{a a adoptat Hotirirea nr. l1l20l4 privind aprobarea

scutirii de la plata impozitului pe teren gi ctddire a Asocialiei Culturale din linutul Homorodului, cu

sediul tn cdpilni(a nr. g7, jud. Harghita, cu 10 voturi pentru de citre cei lL consilieri locali prezenfi

la qedin{I, dna. consilier local Elekes Edit este impotrivi.

Hotdrdrea nr. I I /20 I 4 face parte integrantd din prezentul proces-verbal'

Urmeazi sectiunea Diverse:

l. Dl. primar aratd cdin ceea ce privegte proiectul Leader, am trecut 9i de cea de-a doua

etapdcu succes, insd avdnd in vedere ci proiectul este post-finanlat 100% va fi necesard

s6 lu6m imprumut de cca. 50.000 Euro ori de la bancd ori de la composesorat'

Dovada pllfii se face cu facturd qi ordin de plat6, ceea ce se va restitui in temeiul proiectului

cdqtigat. cca. o lun6 sau doi qi vor veni rezultarele, intre timp va trebui inceputd procedura licitatiei

publice, la prim6var6 trebuie inceputa inlocuirea fevilor ca la toamnd sd se inceapalucrdrile de asfaltare'

pentru includerea sumei primite prin intermediul proiectului va fi necesard rectificarea bugetului'

Z. Exploatarea forestiera in Homorod este in curs de desfrnurare, Ia primdvard vom

comanda puielii gi le vom Planta.

Au fost furturi de lemne pe coasta Gddr<is, este sub cercetarea organelor de

penal6. Trebuie tdiafi copacii care au fost afectatipafiial de furt.

Referitor Ia Ldptdrie, incepand cu 1 februarie se va incepe funclionarea

deocamdata sunt puline persoane care vor aduce laptele, dar cu toate

funclionarea acesteia se va incepe.

Exist6 un program al Guvernului in intermediul cdruia se pot solicita rezervoare de rdcire pentru

lapte, 2 ancetut qi noi.

Vom angaja o persoan d carcsd se ocupe cu Laptdria, timp de 4 ore pe zi' sunt deja depuse 5 cereri'

Asocia{ia Agricurtorilor, ca qi persoana juridica, va cea care vaincheia un contract cu fabrica de lapte,

cine este membru va primi o parte mai mare fa!6 de cel care nu este mebru in asociafie'

5. in ceea ce priveqte pdstorul, avdnd in vedere cd marca majoritate din pdquni aparline

composesoratului,angqareaacestuiaestesarcinalor.

6. cu privire la ajutorul acordat prin intermediul APIA, ,,pl61i pe suprafaf620l4"' accesafe

fonduri e'ropene qi nafionale, mulfi dintre locuitorii comunei solicitd acest tip de sprijin'

gi mulli dintre solicitanli s-au pl6ns cu privire la acliunile dubioase a persoanei care ajutd

3.

4.

urmdrire

acesteia,

acestea
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la intocmirea acteLr necesare oblinerii sprijinului, acliuni care pot aduce probleme 9i

solicitanJilo r, care pdn1tlaurmd s-ar putea sd fie obligali la restituirea sprijinului.

7. Dl. primar spune c6, Comisia de inventariere constituitd in urma adoptdrii Legii

16512013 a finalizat lucrdrile, au fost intocmite qi predate anexele solicitate in temeiul

legii, fiind necesar6 pentru indeplinirea atribuliilor impuse o muncd de jumdtate de an'

Nu se qtie dac6 continuarea emiterii titlurilor de proprietate, care p6nd acum au fost

suspendate, se va incepe atunci c6nd in intregul judef se vor termina lucrdrile, ceea ce nu

este convenabil, intrucdt aplicabilitatea legii a fost prelungitd cu incd 180 de zile, sau

este suficient ca fiecare UAT sb-qi termine centralizar ea, iar dupd avizarc fiecare in parte

va putea cere sd fie continuate emiterea titlurilor'

in cazul comunei sunt depus e cca. 30 de dosare pentru care nu s-au emis incd titlurile de

proprietate, dup6 ce vom afla care este practica vom gti cAnd se vor emite titlwile respective'

Neavand alte probleme de discutat, preqedintele de gedinJa declard gedinfa incheiata'

Cipilnila, la 30.01 .2014

PRE$EDINTE DE $EDINTA'
LoRINCZ GYULA

/ t I**-' ('

2*SEcRETAR,
Besenyei-Molnf r A4drea-Beita

A
\

Afiqat, ari Tl'Ot'd0// , secretar

(in confomitate cu prevederile art. 11 din Legea m. 5212003 privind

administratria public[, republicata $i art. 42 alin.7) din Legeam.2l5l200l

locala, republicata, cu modificlrile qi completdrile ulterioare)

transparenla decizionald in
privind administrafia Publicd
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