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Nr. 918/2018 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 15 februarie 2018 orele 19

00
 în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 

 Se constată că convocarea Consiliului Local comunal în şedinţă s-a făcut cu 

respectarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, prin Dispoziţia nr. 25 din 2018 a primarului comunei Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István-Tibor 

3. Elekes-Köllő Márta 

4. Elekes József 

5. Gál Katalin 

6. Kovács Ernő 

7. Kovács Levente 

8. Mihálydeák Ervin 

9. Szabó Ágoston Attila 

10. Sólyom László 

11. Tótpál László 

 

Lipsesc de la ședință domnii consilieri Sólyom Máté, Marthy Barna și Miklós 

Károly.  

La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József, d-na secretar Kovács Ileana 

Éva, domnul Koszta Attila, directorul executiv al firmei RDE Huron, doamna contabil 

Bányász Etelka, domnul Ferencz Lehel și doamna Elekes-Köllő Angéla însărcinată cu 

întocmirea procesului verbal al ședinței. Ședința se înregistrează video și se desfășoară în 

limba maghiară.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Kovács Levente, constată că sedinţa este 

legal constituită, salută pe cei prezenţi şi declară deschisă şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Suseni și face cunoscută consilierilor prezenți proiectele de 

pe ordinea de zi: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare, precolectare și 

transport al deșeurilor din Comuna Suseni 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 81/2017 

3) Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei 

Suseni și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Suseni 
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4) Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap  pe anul 2018 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare  GYERVIZ 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale existente la nivelul Comunei Suseni 

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2018 al Comunei Suseni 

8) Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

 

Domnul primar propune scoaterea proiectului nr. 3 de pe ordinea de zi, deoarece 

nu a fost pregătit în mod corespunzător. 

Președintele de ședință supune la vot aprobarea ordinii de zi, care se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare, 

precolectare și transport al deșeurilor din Comuna Suseni 
Egyed József: Nivelul taxei de salubritate a fost stabilit la prețul de 4,30 lei. Firma RDE 

Huron solicită creșterea prețului cu 53 bani. Îl rog pe domnul director să justifice această 

creștere de preț. 

Koszta Attila: Când s-a stabilit prețul, noi atunci v-am sesizat faptul că prețul este foarte 

mic. Cantitatea de deșeuri crește în continuu, iar taxa a fost stabilită mereu sub nivelul pe 

care noi l-am cerut. Acum am ajuns la punctul în care ne punem întrebarea, dacă mai 

dorim să prestăm la acest preț sau nu? Alte firme, de exemplu, Ecocsik prestează la un 

preț de peste 6 lei. A crescut și nivelul salariului minim și ne-au crescut și cheltuielile 

proprii. În această zonă, peste tot prețul acestei prestații este de peste 4,50 lei plus tva. Vă 

rog să ne analizați cererea, deoarece prețul este foarte mic și prestația a devenit greoaie. 

Iar cantitatea de deșeuri crește în continuu. 

Egyed József: Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de 5 ani. 

Kovács Ileana Éva: Au mai rămas doi ani din această perioadă. 

Egyed József: Analizând bugetul Dvs. am observat faptul că aveți creșteri de cheltuieli 

din cauza salariilor, însă aveți creșteri și la partea de profit. 

Koszta Attila: Prestația firmei trebuie să fie sustenabilă. Însă suntem în continuu în 

minus, deoarece prețul este foarte mic. Noi nu cerem acum să creșteți prețul la nivelul de 

6 lei, dar prețul actual este foarte redus. Și așa vă cerem prețul cel mai redus din această 

zonă. Peste tot prestăm la prețuri mai mari. 

Egyed József: Vom analiza cererea, vom decide și vă vom anunța. 

Koszta Attila: Noi dorim să prestăm în continuare, însă pentru acest lucru vă cerem 

această creștere minimă a prețului.  

 Domnul Koszta Attila a părăsit ședința. 
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Sólyom László: Comisia economică a aprobat creșterea prețului taxei de salubritate cu 25 

bani la persoanele fizice, ceea ce să acopere cheltuielile firmei privind creșterile salariale 

și cheltuielile cu creșterea energiei, iar la persoanele juridice am aprobat creșterea taxei la 

prețul de 95 lei de la 91 lei, față de prețul de 105 lei solicitat de firmă. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 81/2017 

Kovács Ileana Éva: Prefectura a reclamat faptul că hotărârea nu cuprinde contractul 

încheiat cu RDE Huron și că nu reiese faptul că s-a înființat acest serviciu. Aceste 

completări sunt propuse în acest proiect de hotărâre. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap  pe anul 2018 

Egyed József: În urma consultărilor cu biroul agricol și în baza experienței anilor trecuți 

propunem ca numărul asistenților personali să fie 22.  

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare  GYERVIZ 

Egyed József: Trebuie să găsim proprietar pentru acest serviciu. Îl rog pe domnul Ferencz 

Lehel să prezinte situația actuală. 

Ferencz Lehel: Scopul este înființarea unei asociații de dezvoltare de utilități publice 

pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Patrimoniul inițial al 

asociației este stabilit la valoarea de 4.000 lei, din care contribuția municipiului 

Gheorgheni este de 2.000 lei, iar al comunei Suseni și Joseni de câte 1.000 lei. În afară de 

acest patrimoniu inițial, fiecare localitate mai plătește o contribuiție proprie, de 1 

lei/locuitor/an. Totodată se aprobă un referat de oportunitate, prin care se stabilește 

fezabilitatea asociației. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni 

Kovács Ileana Éva: Planul de acțiune cuprinde toate serviciile și beneficiile sociale 

existente la nivelul comunei Suseni. Acest plan de acțiune cuprinde acordarea ajutorului 

social, în momentul de față fiind 95 de familii beneficiare de acest drept, indemnizaţia şi 

plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav, serviciile acordate în 

cadrul protecţiei copilului, monitorizarea minorilor aflați în plasament familial și celor 

care beneficiază de măsuri de protecție și celor instituționalizați, copiilor, care provin din 
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familii cu venituri mici și au fost înscriși în centrul de zi ”Sfântu Ioan Botezătorul”, 

acordarea alocației de stat pentru copii, a indemnizației pentru creșterea copilului și a 

stimulentului de inserție, acordarea tichetelor de grădiniță, acordarea ajutoarelor de 

urgenţă, ajutoarelor de înmormântare, ajutorului pentru încălzirea locuinţei, a alocaţiei de 

susţinere familială, serviciile acordate persoanelor vârstnice instituționalizate și serviciile 

de îngrijire la domiciliu, din partea asociației Caritas. Sunt enumerate serviciile sociale 

existente la nivelul comunei, dintre care serviciile asociației Caritas vor fi contractate, dar 

și serviciile acordate de asociația Caritas prin programul Șansa. 

Kovács Levente: Comisia socială a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 al Comunei Suseni 

Egyed József: Consiliul local încearcă de mai bine de două ore să ajungă la un consens în 

privința acestui proiect. V-aș prezenta bugetul propus spre aprobare. În partea de venituri 

avem în total suma de 19.724.888 lei, soldul final al anului trecut 3.600.000 lei, din care 

suma de 2.400.000 lei reprezintă sumele rămase necheltuite din fonduri europene. Soldul 

este de 1.366.000 lei. Venitul propriu al comunei, care se compune din diferite taxe, chirii 

și vânzarea materialului lemnos este de 835.803 lei. 

 La partea de cheltuieli avem: cheltuieli salariale de 2.360.000 lei, indemnizațiile 

consilierilor locali, 164.000 lei, fondul de salarii, 1.300.000 lei. La partea de cheltuieli 

materiale am propus 25.000 lei pentru materiale de birou, 10.000 lei pentru materiale de 

curățat, 40.000 lei pentru încălzire și iluminat public, 5.000 lei pentru apa potabilă și 

canalizare, 15.000 lei pentru carburanți, 10.000 lei pentru piese de schimb, 28.000 lei 

pentru poștă, telefonie, internet, 64.000 lei pentru cheltuieli de funcționare, 20.000 lei 

pentru programul de legislație Sintact, semnături electronice, examene medicale, 21.000 

lei pentru alte cheltuieli de funcționare, cum ar fi întreținerea rețelei de camere video, 

5.000 lei pentru cursuri de perfecționare, 10.000 lei pentru reparații, 5.000 lei pentru 

protocol, 10.000 lei pentru obiecte de inventar, 8.000 lei pentru delegații. La investiții am 

alocat suma de 600.000 lei pentru noua clădire a centrului medical și 20.000 lei pentru 

extinderea rețelei de camere video cu încă două camere video, una la capătul străzii Csik 

și alta la capătul cimitirului. La alte cheltuieli generale am alocat suma de 127.000 lei 

pentru cheltuieli materiale, 12.000 lei pentru materiale de consum, asigurări și verificarea 

sistemului de încălzire, 100.000 lei pentru proiecte noi și scrisorile de garanție, 15.000 lei 

pentru transporturi. Și am alocat 10.000 lei pentru fonduri de rezervă. Am alocat suma de 

10.000 lei pentru persoanele în vârstă din centrele de îngrijire. La capitolul pompieri, 

siguranță publică am alocat în total suma de 103.000 lei, din care 38.000 lei pentru salarii, 

65.000 lei pentru cheltuieli materiale, 20.000 lei pentru combustibilul necesar mașinilor 

de pompieri și buldoescavatorului, 28.000 lei pentru alte cheltuieli, 10.000 lei pentru 

reparații și 7.000 lei pentru piese de schimb. La capitolul educație, școala a primit 

220.000 lei din sumele defalcate din tva, sumă pe care administrația publică o 

completează momentan cu suma de 100.000 lei. Pentru tichetele de grădiniță am alocat 

suma de 20.000 lei, pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 19.000 lei, iar la partea 
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de investiții am alocat suma de 1.538.000 lei pentru renovarea vechii clădiri a școlii și 

programul after school, la care este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică. 

La capitolul cultură am alocat suma de 35.000 lei pentru salarii, ceea ce reprezintă 

cheltuielile cu salariul bibliotecarului, 107.000 lei pentru cheltuieli materiale, din care 

7.000 lei pentru întreținerea parcurilor, 30.000 lei pentru întreținerea relațiilor cu 

localitățile înfrățite, 50.000 lei pentru organizarea zilelor comunei pentru fiecare sat, 

20.000 lei pentru ziarul Barazda și materiale promoționale. Am alocat suma de 110.000 

lei pentru alte cheltuieli, din care 20.000 lei pentru capela din Mureș sat și câte 10.000 lei 

pentru bisericile din Chileni și Valea Strâmbă, 70.000 lei pentru finanțarea 

nerambursabilă a proiectelor ONG-urilor. Am mai alocat suma de 2.109.600 lei pentru 

proiectul de reabilitare al casei de cultură și 62.638 lei pentru proiectarea lucrărilor de 

reabilitare a terenului de hochei din Suseni și a căminului cultural din Valea Strâmbă. 

Pentru beneficii sociale am alocat în total suma de 1.369.000 lei, din care 588.000 lei 

pentru salariile asistenților personali, 585.000 lei pentru plata indemnizațiilor de însoțitor, 

5.000 lei pentru programul Șansa pentru copiii cu handicap, 5.000 lei pentru înrigijirea 

persoanelor vârstnice la domiciliu de către asociația Caritas, 31.000 lei pentru copiii 

instituționalizați, 60.000 lei pentru ajutoarele de urgență, ajutoarele de încălzire și 

ajutoarele de încălzire ale beneficiarilor de ajutor social, 50.000 lei pentru plata 

cheltuielilor neeligibile la proiectul de renovare a vechii clădiri a primăriei. La capitolul 

servicii publice am alocat în total suma de 1.386.500 lei, din care pentru cheltuieli 

materiale 150.000 lei, pentru iluminatul public 120.000 lei, pentru lucrări de reparații 

5.000 lei, pentru întreținere și reparații 15.000 lei și pentru combustibilul necesar 

autobasculantei 10.000 lei. La investiții, am alocat suma de 173.000 lei pentru extinderea 

rețelei de apă potabilă și 500.000 lei pentru proiectul puțului forat pentru alimentarea 

rețelei de apă potabilă. La capitolul protecția mediului, am alocat suma de 60.000 lei 

pentru întreținerea stației de pompare din Joseni și întreținerea rețelei de canalizare, 

260.000 lei pentru deșeuri, 50.000 lei pentru reparațiile rețelei de canalizare și montarea 

câtorva hidranți și 107.000 lei pentru înființarea firmei Gyerviz. Pentru proiectul de 

extindere al rețelei de canalizare am alocat suma de 3.916.650 lei. La drumuri am alocat 

suma de 80.000 lei pentru cheltuieli materiale, 50.000 lei pentru întreținerea drumurilor 

de câmp și drumurilor forestiere și 30.000 lei pentru alte lucrări de reparații, pentru 

achiziționarea de indicatoare, pentru lucrări de deszăpezire. Pentru construirea de trotuare 

am alocat suma de 300.000 lei. Pentru proiectele de asfaltare și de reabilitare a drumurilor 

de câmp am alocat suma de 5.181.500 lei, iar pentru proiectarea reabilitării străzii 

Igenyeltek suma de 83.000 lei. Astfel bugetul total este de 19.724.888 lei.  

 Bugetul propriu este de 835.803 lei, din care s-a alocat pentru cotizațiile 

asociațiilor de dezvoltare este de 60.000 lei, pentru cheltuielile materiale 10.000 lei, 

pentru studiile cadastrale, autorizații de la sanepid și diferitele programe ale administrației 

publice 27.000 lei. La serviciile publice am alocat suma de 30.000 lei pentru întreținerea 

puțurilor și domeniilor publice. Am alocat suma de 10.000 lei pentru achitarea taxei 

pentru deșeurile nereciclate. Pentru construirea trotuarelor am alocat 400.000 lei, iar 

pentru repararea drumurilor 200.000 lei. La repararea drumurilor de câmp, pentru 

achiziționarea și pozarea de țevi corugate am alocat suma de 30.000 lei. Pentru paza 

terenurilor forestiere și valorificarea materialului lemnos am alocat suma de 68.000 lei. 
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Sólyom László: Comisia economică a aprobat bugetul și este de părere că acesta este un 

buget bun pentru comună și dacă totul se va realiza conform acestuia, atunci comuna va 

face un pas mare înainte. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 

2017 

Egyed József: Excedentul poate fi folosit doar pentru proiecte de dezvoltare, de aceea va 

fi folosit în acest scop.  

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Levente: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi 

declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Elekes-Köllő Angéla Gabriela 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          SECRETAR 

   Kovács Levente        Kovács Ileana Éva 


