
 1 

Nr. 587/2018 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 25 ianuarie 2018 orele 19

00
 în şedinţa ordinară 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. 7 din 2018 a primarului comunei Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István-Tibor 

3. Elekes József 

4. Elekes- Köllő Márta 

5. Gál Katalin 

6. Kovács Ernő 

7. Kovács Levente 

8. Marthy Barna 

9. Mihálydeák Ervin 

10. Miklós Károly 

11. Sólyom Máté 

12. Szabó Ágoston Attila 

13. Sólyom László 

14. Tótpál László 

 

Toți membrii consiliului local sunt prezenți la ședință. 

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

Éva 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 Ernő constată că sedinţa este 

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

Local al comunei Suseni. 

Președintele ședinței face cunoscută consilierilor prezenți proiectele de pe ordinea 

de zi: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru 

exploatare în anul 2018 de produse principale și secundare din pădurea proprietate 

publică a Comunei Suseni administrat de Ocolul Silvic Homorod, destinația 

acestuia și aprobarea prețurilor de pornire ale licitațiilor  



 2 

2) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 

luni 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare în comuna 

Suseni 

4) Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din data de 21 decembrie 

2017, 4 și 15 ianuarie 2018 

5) Probleme curente 

Domnul primar solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului privind 

modificarea taxelor de salubrizare, deoarece s-a solicitat firmei RDE Huron să dea 

explicații privind solicitarea creșterii acestei taxe, dar nu am primit nici un fel de 

explicații. Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care se aprobă cu 14 

voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 

pentru exploatare în anul 2018 de produse principale și secundare din 

pădurea proprietate publică a Comunei Suseni administrat de Ocolul 

Silvic Homorod, destinația acestuia și aprobarea prețurilor de pornire ale 

licitațiilor 

Egyed József: Ocolul silvic ne-a transmis actele conținând prețurile de referință și 

cantitățile de material lemnos pentru exploatare. Avem 570 mc de produse principale, 

pentru care am propus un preț de pornire de 320 lei/mc și produse secundare, din care 106 

mc de produse doborâturi I, la prețul de 180 lei/mc și 56 mc de produse doborâturi II, la 

prețul de 130 lei/mc. 

Sólyom László: Comisia economică a propus să se crească prețul de referință la 

produsele principale de la suma de 320 lei/mc la 330 lei/mc, iar la produsele secundare de 

la 180 lei/mc la 200 lei/mc și de la 130 lei/mc la 150 lei/mc. 

Kovács Ernő: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

următoarele 3 luni 

Egyed József: În ordine alfabetică urmează domnul consilier Kovács Levente. 

Kovács Ernő: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

3. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din data de 21 

decembrie 2017, 4 și 15 ianuarie 2018 

Kovács Ernő: Supune procesele verbale din data de 21 decembrie 2017, 4 și 15 ianuarie 

2018 procedurii de votare, iar acesta se aprobă cu 14 voturi pentru, fără abţineri şi voturi 

împotrivă. 
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4. Probleme curente 

Egyed József: Am fost la București și am încheiat contractul cu Ministerul Dezvoltării 

Rurale pentru reabilitarea rețelei de iluminat public. Putem să ne apucăm de treabă, să 

pregătim proiectul tehnic, licitația și achiziția publică. Să sperăm că anul acesta vom avea 

o nouă rețea de iluminat public cu becuri LED.  

 Pentru asfaltarea străzii Igényeltek au mai solicitat un studiu topografic, pe care l-

am predat astăzi, sper că până în luna februarie vom încheia și acel contract. Și mai am o 

veste bună, am primit finanțare pentru proiectul de renovare al vechii clădiri al primăriei.  

 În urma măsurătorilor topografice la puțul forat pentru alimentarea rețelei de apă 

potabilă a ieșit la iveală faptul că acele locuri, unde au fost proiectate rezervoarele nu sunt 

domenii publice. Este vorba de o suprafață de 18 ari, care se află în proprietatea a trei 

locuitori din comună. După ce vom evalua aceste terenuri, ar trebui să le cumpărăm. Va 

trebui să alocăm bani din buget în acest scop. De la Consiliul Județean am primit pentru 

acest proiect suma de 50.000 lei. Anul acesta ar trebui forat puțul. Dar anul acesta nu cred 

că vom putea finaliza proiectul. 

Tótpál László: Se va modifica traseul conductei? 

Egyed József: Nu. 

Elekes-Köllő Márta: S-a reparat iluminatul public de firma Willex înspre Liban, dar din 

nou sunt probleme, nu funcționează. M-aș interesa și în legătură cu asfaltarea străzii 

Fenyes. 

Egyed József: Și construirea acostamentulului este parte a proiectului, însă pe timpul 

iernii nu s-au putut continua lucrările din cauza temperaturilor scăzute.  

Szabó Attila: În legătură cu iluminatul public, pe stâlpul nr. 40 nu funcționează becul. 

Tótpál László: Am avea o solicitare de sprijinire materială a echipei protecției civile, 

deoarece autoturismul din dotare s-a defectat și trebuie reparat. În legătură cu noua rețea 

de iluminat public, m-aș interesa dacă vor mai fi plasate și becuri noi, sau doar cele 

existente vor fi schimbate? 

Egyed József: Vor fi schimbate cele existente, dar vor fi plasate și unele noi. 

Miklós Károly: În Valea Strâmbă în fața casei cu nr. 64 nu funcționează iluminatul 

public. 

Kovács Levente: M-aș interesa în legătură cu televiziunea prin cablu. 

Egyed József: Este vorba de faptul că firma Bonusz SA a fost vândută. Am solicitat să 

stăm de vorbă cu reprezentantul noii firme, dar încă nu au avut timp să stea de vorbă cu 

noi. Aș fi vrut să vorbim despre televiziunea locală, în scopul de a o păstra. Se va construi 

o nouă rețea cu fibră optică. Spațiul în care și-au desfășurat activitatea le-a fost dat în 

folosință fără chirie. Și din această cauză va trebui să discutăm cu firma. Încă nu știm cum 

vor evolua lucrurile. Așteptăm să stăm de vorbă cu reprezentanții firmei Digi. 

 Comuna Remetea a cheltuit mai mult de 10.000 lei pentru televiziunea locală, nu 

știu dacă merită să aducem astfel de sacrificiu pentru acest scop. Dar dacă vrem, atunci 

cred că se poate rezolva, să primim un canal, pe care să poată funcționa. 

Gál Katalin: Chiar azi au venit la noi reprezentanții noii firme, să încheiem noul contract, 

având în vedere că noi nu am cerut schimbarea prestatorului. În mod concret prestatorul a 

vândut firma, fără a cere părerea locuitorilor, iar locuitorii sunt obligați în acest fel să 
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schimbe prestatorul. Eu am întrebat, dacă vom avea televiziune locală și au zis că nu se 

vor ocupa cu acest lucru. Pe mine mă deranjează faptul că au decis, fără să ne întrebe. 

Mihálydeák Ervin: Vechea rețea noi am înființat-o, am contribuit și material la 

înființarea ei. Iar acum, rețeaua înființată de noi au vândut-o fără să ne consulte. 

Egyed József: Calitatea oferită va fi mult superioară. Dar, fiecare canal, pe care l-am 

vizionat până acum, nu va mai figura în ofertă. 

Sólyom László: Care sunt cerințele la care un vehicul trebuie să corespundă, pentru a 

primi un număr de înregistrare galben? 

Egyed József: Trebuie să fie înregistrat la Registrul Auto Român (RAR) și trebuie să 

corespundă tuturor prevederilor legale privind circuația pe drumurile publice. 

Sólyom László: Acest lucru nu se poate evita prin aducerea unei hotărâri de consiliu în 

acest sens? Căci unii localnici afirmă că sunt localități, unde acest lucru nu este 

obligatoriu. 

Egyed József: Nu, este ilegal să se elibereze număr de înregistrare galben, fără ca 

autovehiculul să fie înregistrat la RAR. Peste tot este la fel, deoarece așa prevede legea. 

Aici nu sunt portițe de scăpare. 

Sólyom László: În strada Fenyes capurile de pod sunt foarte înalte și sunt inestetice. Pe 

viitor ar trebui să fim mai atenți. 

Egyed József: Acum par mai înalte, deoarece încă nu s-au finalizat lucrările. Drumul va fi 

mai înalt cu aproximativ 30 cm. Să așteptăm finalizarea lucrărilor, deoarece atunci se va 

echilibra această diferență de nivel. 

Sólyom Máté: Ar trebui să ne bucurăm de noua rețea digitală, deaorece prestează un 

serviciu de calitate superioară. Este vorba de o firmă mare, care prestează ieftin. 

Întrebarea este, dacă s-a desființat televiziunea prin cablu locală, atunci unde se vor putea 

viziona înregistrările ședințelor de consiliu local? 

Egyed József: Am primit o ofertă de la televiziunea locală din Gheorgheni. Și eu aș dori 

ca ședințele să fie înregistrate și în continuare. Vom vorbi cu firma, iar apoi vom decide 

împreună cu membri consiliului local, cum să procedăm. 

Sólyom Máté: Dacă se încălzește vremea, va trebui să se facă reparații pe strada Cigany, 

deoarece este într-o stare foarte rea. 

Egyed József: Da, este vorba de strada Mester. 

Marthy Barna: În piața Jakab Antal din Chileni se vor continua lucrările de construire a 

trotuarelor înspre biserică? 

Egyed József: Vom continua aceste lucrări în cadrul programului de construire de noi 

trotuare. Vom propune inițierea acestui program cu ocazia aprobării bugetului local.  

Marthy Barna: Înainte de topirea zăpezilor ar trebui să știm acest lucru, deoarece avem 

un podeț care este înfundat, iar apa din topirea zăpezii va curge în curtea bisericii din 

cauza creșterii nivelului pieței Jakab Antal, ca urmare a construirii de trotuar. 

Egyed József: Apa, care provine din piața Jakab Antal se scurge prin două jgheaburi într-

un șanț de beton, de unde ajunge în pârâul Visszafolyo.  

Marthy Barna: Apa care se scurge dinspre Felszeg se va aduna în curtea bisericii. Din 

această cauza trebuie desfundat podețul. 

Egyed József: În regulă. 

Mihálydeák Ervin: S-au plâns locuitorii comunei că piața nu a fost curățată de zăpadă.  
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Egyed József: Vom verifica. 

Marthy Barna: Drumul din jurul pieței este plin de gropi. 

Egyed József: Îl vom repara. Ar fi bine să-l asfaltăm. Vom vedea, care vor fi prioritățile 

stabilite de consiliul local la aprobarea bugetului local.  

 

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

declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Elekes-Köllő Angéla Gabriela 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          SECRETAR 

   Kovács Ernő       Kovács Ileana Éva 


