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ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 28 ianuarie 2010 orele 18 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.  15  din  data de 22 ianuarie  2010 a primarului
comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:
1. Egyed Márta
2. Elekes Köllő Tibor
3. Elekes Róbert
4. Elekes József
5. Gál Katalin
6. Gál Ştefan
7. Horváth Dumitrina
8. Király László
9. Kolumbán Imre
10.Mihálydeák Ervin
11.Molnár Ioan
12.Nagy Árpád
13.Salamon Árpád
14.Sólyom László
Lipseşte motivat domnul consilier Deák Endre.

La şedinţă mai participă: dl. Egyed József, primarul comunei, d-na Kovács Ileana
Éva secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi domnul Sólyom István.

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Elekes Róbert constatând că sedinţa este
legal constituită, salută pe cei prezenţi şi declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului
Local al comunei Suseni.

Întrunirea  Consiliului  Local  comunal  a  fost  cerută  de  primarul  comunei   cu
următoarele proiecte de ordine de zi:
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1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29 decembrie 2009

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al investiţiilor publice pe
anul 2010 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Comunei Suseni de a realiza
şi  întocmi  Raportul  de  evaluare al  performanţelor  profesionale  individuale  ale
Secretarului Comunei Suseni, pentru activitatea desfăşurată în anul 2009

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare al Comunei Suseni”

5. Probleme curente

În  conformitate cu prevederile art.  42 alin.  (5)  din  Legea nr.  215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei
înaintea şedinţei,  a pus la dispoziţia consilierilor comunali  procesul verbal al şedinţei
anterioare ţinută la data de 29 decembrie 2009 şi îl supune aprobării Consiliului Local
comunal.

Domnul  consilier  Elekes  Köllő  Tibor  solicită  completarea  procesului  verbal  cu
următoarele:  stabilirea proiectelor care au primit finanţare a fost efectuat de consiliul
local şi nu de dânsul. Deasemenea Consiliul local a hotărât menţinerea regulilor anterior
stabilite, fără derogare. Solicită ca în viitor informarea solicitanţilor şi a publicului să fie
făcută în concordanţă cu realitatea.

Procesul verbal este supus procedurii de vot şi a fost aprobat în unanimitate de
voturi cu condiţia completării solicitate din partea domnului consilier Elekes Köllő Tibor.

Domnul  Egyed  József  primarul  comunei  cere  modificarea  ordinii  de  zi  prin
înscrierea  Proiectului  de  hotărâre  nr.  5/2010  privind  reactualizarea  tarifelor  de
colectare,  precolectare  şi  transport  al  deşeurilor  menajere  pentru  persoanele
fizice  şi  juridice  din  Comuna  Suseni.  Totodată  domnul  primar  cere  amânarea
Proiectului  de hotărâre nr.  1/2010 privind aprobarea Programului  anual  al  achiziţiilor
publice datorită faptului că anexa la proiectul de hotărâre, lista achiziţiilor publice nu a
fost încă finalizată.

Schimbarea ordinii  de zi  este aprobată în unanimitate de voturi  şi  se trece la
dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Comunei Suseni de a realiza şi
întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
Comunei Suseni, pentru activitatea desfăşurată în anul 2009

Proiectul  se  supune procedurii  de  votare  şi  este  aprobat  în  unanimitate,  fără  voturi
împotrivă sau abţinere.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  pentru acordarea titlului  de
„Cetăţean de onoare al Comunei Suseni”
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Elekes Köllő Tibor:  propun desemnarea unei comisii independente care să propune
persoanele care vor fi distinse cu titlul de cetăţean de onoare al comunei Suseni.

Salamon Árpád: propunerile să fie efectuate de cel puţin 3 consilieri.

Nagy Árpád: nu este obligatoriu acordarea  anuală a acestei distincţii. 

Proiectul  se  supune  procedurii  de  votare  în  forma  propusă  şi  este  aprobat  în
unanimitate, fără voturi împotrivă sau abţinere.

3. Proiectului de hotărâre nr. 5/2010 privind reactualizarea tarifelor de colectare,
precolectare  şi  transport  al  deşeurilor  menajere  pentru  persoanele  fizice  şi
juridice din Comuna Suseni

Preşedintele  Comisiei  economice,  buget,  finanţe,  domnul  consilier  Sólyom  László
prezintă avizul acordat de această Comisie proiectului de hotărâre: aviz favorabil, cu 7
voturi pentru, fără abţinere sau vot împotrivă. 

Totodată prezintă şi faptul că deşi tariful pentru persoane fizice este majorat în sfârşit s-
a ajuns la modificarea contractului în sensul că de la 5.000 persoane pentru care a fost
încheiat a fost modificat la numărul real de 4.400 persoane care sunt plătitori ai taxei de
salubrizare. 

Nagy Árpád: numai atâtea persoane locuiesc în comuna Suseni ?

Egyed József: da, în zilele trecute personalul din aparatul de specialitate a efectuat un
recensământ al  populaţiei în baza evidenţelor Primăriei.  Din aceasta a rezultat acest
număr.  Sunt  multe  persoane care  deşi  au  domiciliul  stabil  în  Suseni  în  realitate  nu
locuiesc aici. 

Molnár János: care este motivul pentru care trebuie majorată taxa ?

Egyed József: operatorul a depus fundamentarea prevăzută de lege pentru majorarea
tarifelor.  Astfel,  tarifele  sunt  stabilite  la  metrul  cub de deşeu transportat  pentru care
trebuie  plătit  colectarea,  transportul  şi  depozitarea.  Există  tendinţă  de  creştere  a
cantităţii  de  deşeu  transportat  din  comună  şi  acest  lucru  generează  mărirea  taxei.
Pentru a evita o creştere şi mai mare a preţului locuitorii comunei ar trebui atenţionaţi ca
deşeurile care de exemplu pot fi arse să fie predate operatorului.

În privinţa nivelului preţului, se poate afirma că acest preţ se situează undeva la mijloc,
sunt localităţi care plătesc taxe mai mici, dar totodată sunt localităţi care plătesc taxă
mult mai mare.

Pentru  a  evita  plata  taxei  exagerate  a  depozitării  deşeurilor,  va  purta  negocieri  cu
primarul municipiului Gheorghen.

Ar fi  bine să se începe o campanie de conştientizare în comună pentru cumpărarea
epubelelor.  Circa  jumătate  din  familii  au  cumpărat  epubele,  iar  pentru  muncitorii
operatorului le este foarte greu să lucreze cu butoaiele şi celelate recipiente în care sunt
adunate deşeurile.

Proiectul se supune procedurii de votare în forma propusă şi este aprobat cu 13 voturi
pentru, 1 abţinere din partea domnului consilier Nagy Ápád.
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4. Probleme curente

Primarul comunei, dl. Egyed József  prezintă cererea depusă de dl. Balazs Istvan din
Gheorgheni  în  vederea  concesionării  terenului  în  suprafaţa  de  4,88  ha  din  postata
Selymek în vederea realizării unui parc fotovoltaic cu debitare a energiei electrice pe
reţeaua naţională de electricitate. Nu propune participarea la acest proiect a comunei
Suseni datorită faptului că firma nu a putut prezenta surse concrete şi plan de realizare
a acestuia.

Totodată  prezintă  posibilitatea  participării  comunei  Suseni  în  cadrul  Asociaţiei  de
dezvoltare  intercomunitară  „Şumuleu”  la  realizarea în  comun cu comunele  Joseni  şi
Ciumani a unui parc fotovoltaic care ar produce energia electrică necesară instituţiilor
publice şi iluminatului public a celor trei unităţi administrativ-teritoriale.

Astfel s-ar putea eficientiza iluminatul public, chiar ar putea fi dezvoltat sistemul. Aportul
propriu este de 2 %, sumă care va fi plătită proporţional cu procentul de particiapre a
fiecărei comune în proiect.

Sólyom László:  care este garanţia ca societatea Electrica va prelua energia electrică
produsă de acest parc fotovoltaic ?

Elekes  Róbert:  există  prevederi  legale  prin  care  Electrica  este  obligat  la  preluarea
energiei electrice produse prin surse regenerabile.

Gáll István: defectele iluminatului public din satul Valea-Strâmbă nu sunt încă reparate.

Egyed József: firma specializată nu a putut efctua aceste lucrări de reparaţii din cauza
lipsei autovehiculului specializat şi a temperaturilor foarte scăzute din ultima perioadă,
dar vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil.

Molnár  János:  schioara  Ferencz  Réka  a  câştigat  titlul  de  campioană  mondială  la
junioare, la schi fond şi va participa la Olimpiada de iarnă de la Vancouver împreună cu
alţi doi sportivi din Valea-Strâmbă.

Elekes Köllő Tibor: este în curs de realizare proiectul bugetul pe anul 2010 ? Propune
să nu fie lăsat pentru ultimul moment.

Egyed József:  se poate afirma că şi  anul trecut a fost transmis în timp consilierilor
pentru a fi dezbătut în mod amănunţit.

Gáll Katalin:  a avut loc în satul  Chileni o adunare a satului  la care au fost ridicate
următoarele probleme:

- copacii de la cimitir trebuie tăiaţi

- dacă există posibilitate, apa minerală ar trebui adusă din nou la suprafaţă

- clădirea mică din parcul Chileni trebuie desfiinţată

- pompierii voluntari au nevoie de teren pentru exerciţii.

Egyed József:  deocamdată nu există surse materiale pentru aducerea la suprafaţă a
apei minerale. Referitor la articolul apărut în ziarul Hargita Népe cu privire la festivitatea
de inanugurare a Centrului  Civic din satul Chileni este de menţionat faptul  nu a fost
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festivitate  de  inaugurare  ci  efectuarea  recepţiei  oficiale  la  terminarea  lucrării.  În
continuare trebuie stabilit cu Composesoratul Chileni participarea fiecăruia la cheltuielile
de funcţionare a clădirii.

Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în  ordinea de zi, şi
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Suseni.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETAR

Elekes Róbert      Kovács Ileana Éva
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