
 

ROMANIA  

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL JOSENI 

NR. 2/2023 

  

MINUTA ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL JOSENI 

din data de 12.01.2023 

 

 Consiliului Local al Comunei Joseni a fost convocat în ședință extraordinară prin 

Dispoziția nr. 13/2023, cu respectarea prevederilor legale. 

Ședința a fost condusă de dl. Székely Zoltán. 

La ședința au participat 15 consilieri din 15. 

Au fost supuse dezbaterii  6 proiecte de hotărâri, inițiate de primarul comunei. 

Ordinea de zi a ședinței: 

 

  1.Aprobarea proiectului ”Együtt Euróbában! Together in Europe! și aprobarea 

cheltuielilor legate de proiect. 

2.Aprobarea Studiului de fezabilitate ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de 

canalizare și apă în comuna Joseni, județul Harghita”. 

3. Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare 

și apă în comuna Joseni, județul Harghita”, în cadrul PNRR/2022/C1, I.1 ”Extinderea 

sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. 

Managementul apei. 

4.Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Joseni, 2021-2027. 

5.Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.000.000,00 lei pentru o 

perioadă de până la 10 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor aferente 

obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul 

Harghita 

6.Aprobarea intabulării unor imobile, proprietate publică al Comunei Joseni. 

 

S- au adoptat 6 hotărâri, respectiv Hotărârile de la 3-8. 

 

Hotărârea nr.3/2023 a fost votată cu 15 voturi (pentru).  

Hotărârea nr.4/2023 a fost votată cu 15 voturi (pentru). 

Hotărârea nr.5/2023 a fost votată cu 15 voturi (pentru). 

Hotărârea nr.6/2023 a fost votată cu 15 voturi (pentru). 

Hotărârea nr.7/2023 a fost votată cu 15 voturi (pentru). 

Hotărârea nr.8/2023 a fost votată cu 15 voturi (pentru). 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

minuta se va afișa la sediul Primăriei Comunei Joseni și se va publica în site-ul propriu. 

 

      Joseni, la data de 12.01.2023 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al UAT Comuna Joseni, 

Iszlai Barna Rudolf 
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