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ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la  data  de  10  martie  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. 127 din data de 4 martie 2010 a
primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

1. Deák Endre
2. Egyed Márta
3. Elekes Köllő Tibor
4. Elekes Róbert
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 Elekes József.

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:

1.  Aprobarea  procesului  verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28
ianuarie 2010

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a fondului
de rulment

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
următoarele 3 luni

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal
„Construire casă de vacanţă, comuna Suseni, sat Valea-Strâmbă”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziţii publice
pe anul 2010 

9. 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 28 ianuarie  2010 şi  îl
supune aprobării Consiliului Local comunal.

Procesul  verbal  este  supus  procedurii  de  vot  şi  a  fost  aprobat  în
unanimitate de voturi.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Deak Endre prezintă şi supune
aprobării ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de voturi şi se trece la
la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010
Preşedintele  de  şedinţă  dă  cuvântul  domnului  primar  Egyed  Jozsef  pentru  a
prezenta proiectul de hotărâre.
Proiectul de buget este prezentat în mod detaliat, începând cu veniturile bugetare
şi continuând cu cheltuielile.
Preşedintele  Comsiei  economice,  dl.  Consilier  Sólyom  László  prezintă
propunerea  acestei  comisii  de  a  efectua  modificări  faţă  de  cele  propuse  prin
proiect de dl. primar şi anume: 
-acordarea în plus a sumelor de 10.000 lei  Şcolii  Generale Elekes Vencel din
Suseni şi a sumei de 5.000 lei pentru Şcoala Generală Tarisznyas Marton din
Valea-Strâmbă
-acordarea sumei de 2.000 lei parohiei catolice din satul Valea-Strâmbă
-diminuarea sumei acordate parohiei catolice din satul Liban cu suma de 2.000
lei.
Domnul consilier Molnár János consideră că este un lucru bun de a orienta anual
sumele cu destinaţia de investiţii pentru realizarea unor proiecte mai mari a căror
rezultate se văd decât împărţirea lor spre lucrări mai mici, care nu dau rezultate
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vizibile. Totuşi propune finanţarea cheltuielilor mai mici ai pompierilor voluntari din
Valea-Strâmbă.
Egyed József, primar: este de preferat conlucrarea celor trei echipe de pompieri
în cazul în care sunt solicitaţi pentru stingerea de incendii.
Gál István: la Valea-Strâmbă au rezolvat problema garajului maşinii care a fost
dat  pompierilor  voluntari  –  este  vorba  despre  vechiul  Aro  de  la  şcoală  care
transporta elevii.
Elekes Köllő Tibor: nu se putea realiza staţia de ambulanţă la terenul de fotbal ?
Egyed  József,  primar:  este  de  preferat  ca staţia  pentru  ambulanţă şi  garajul,
staţia de pompieri  să fie în aceeaşi locaţie, iar clădirea existentă la terenul de
fotbal nu corespunde acestor cerinţe. Un alt lucru important în alegerea locaţiei a
fost existenţa mai multor utilităţi  pe acest teren, astfel  funcţionarea (încălzirea,
alimentarea cu apă potabilă, racordarea la canalizare) se poate realiza împreună
cu clădirea Primăriei, reducând astfel mult din cheltuielile de funcţionare.
Elekes Köllő Tibor: din vânzarea lemnului provenit din pădurea şcolii se va obţine
sumă mai  mare  decât  ceea ce este  cuprinsă  în  bugetul  local.  Astfel  poate  fi
continuat schimbarea ferestrelor de la şcoală.
În ceea ce priveşte alocarea banilor pentru cele două şcoli consideră că acest
lucru a fost efectuat în mod proporţional cu numărul de elevi.
Cum se va realiza decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care
au domiciliul în altă localitate ? 
Egyed József, primar: să fie plătite din capitolul alte cheltuieli, iar în caz de nevoie
putem efectua rectificarea bugetului începând cu luna iunie.
Domnul consilier Deák Endre propune ca o parte din banii alocaţi pentru cultură
asociaţiilor din comună să fie accesibilie pentru realizarea zilelor satului din satul
Suseni.
Domnii consilieri Molnár János şi Gál István solicită alocarea unei sume mai mari
pentru continuarea lucărilor de reabilitare a bisericii din Valea-Strâmbă.
Deák Endre: ce s-a întâmplat cu proiectul depus anul trecut la ministerul culturii ?
Egyed József, primar: nu se ştie, nu ni s-a comunicat nimic.
Deák Endre: în cazul în care proiectul de dezvoltare a infrastructurii depusă pe
măsura 322 nu va fi  finanţată propune includerea în buget  a sumei necesare
realizării alimentării cu apă potabilă a capătului satului Suseni –Pálfalva- care nu
a fost realizată din vechiul program de finanţare.
Egyed Jozsef, primar: în cazul în care proiectul nostru nu va fi selectat pentru
finanţare trebuie începute lucrările de canalizare, împreună cu care se va realiza
şi alimentarea cu apă a acestei capăt al satului. 
Proiectul se supune procedurii de votare şi este aprobat cu 11 voturi pentru, 3
abţineri (domnii consilieri Elekes Köllő Tibor, Deák Endre, Elekes Róbert).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a fondului de
rulment
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Preşedintele  de  şedinţă  supune procedurii  de  votare  Proiectul  de  hotărâre  în
forma propusă şi este aprobat în unanimitate, fără voturi împotrivă sau abţinere.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap
Preşedintele  de  şedinţă  supune procedurii  de  votare  Proiectul  de  hotărâre  în
forma propusă şi este aprobat în unanimitate, fără voturi împotrivă sau abţinere.

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
a aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni
Preşedintele  de  şedinţă  supune procedurii  de  votare  Proiectul  de  hotărâre  în
forma propusă şi este aprobat în unanimitate, fără voturi împotrivă sau abţinere.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  pentru
următoarele 3 luni
Preşedintele  de  şedinţă  supune procedurii  de  votare  Proiectul  de  hotărâre  în
forma propusă şi este aprobat în unanimitate, fără voturi împotrivă sau abţinere.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal
„Construire casă de vacanţă, comuna Suseni, sat Valea-Strâmbă”
Domnii consilieri din Valea-Strâmbă Molnár János şi Gál István solicită amânarea
aprobării  acestui  proiect  de  hotărâre  din  cauza  existenţei  divergenţei  asupra
hotarului  terenului  ce  constuie  obiect  al  PUZ-ului  cu  Composesoratul  Valea-
Strâmbă.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de amânare a proiectului de
hotărâre, care este adoptată în unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe
anul 2010 
Preşedintele  de  şedinţă  supune procedurii  de  votare  Proiectul  de  hotărâre  în
forma propusă şi este aprobat în unanimitate, fără voturi împotrivă sau abţinere.

8. Probleme curente
Elekes Köllő Tibor: - nu se poate accesa Procesul verbal din 15 septembrie 2009
pe pagina de web a instituţiei şi totodată  trebuie continuat încărcarea hotărârilor
adoptate  de consiliul  local.  Pentru  anul  viitor  propune anularea impozitului  pe
căruţe.

Deák Endre: din partea vecinilor d-nei Ambrus Rozalia există intenţia de renovare
a unei încăperi din locuinţa dânsei. Cere sprijinul Consiliul local de a introduce
curentul electric în această casă, ţinând cont de situaţia în care se află această
femeie.
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Molnar  János:  trebuie  continuate lucrările  de reparaţii  la  străzile  comunale.  În
satul Valea-Strâmbă există străzi care nu au fost niciodată pietruite, de exemplu
partea stângă a străzii  Peras. O altă problemă urgentă este renovarea clădirii
Dispensarului medical din Valea-Strâmbă.

Salamon  Árpád:  trebuie  introdusă  curentul  electric  în  Centrul  Civic  din  satul
Chileni.

Gáll  Katalin:  o problemă foarte  urgentă este  renovarea grădiniţei  de copii  din
satul Chileni.
Egyed József, primar: aceste lucrări de reabilitare ar fi bine să fie executate din
preţul obţinut din vânzarea lemnelor din pădurea şcolii din Chileni. 

Nagy Árpád: ce se va întâmpla în acest an cu turma care se întoarce în fiecare
seara  acasă ?  Anul  trecut  aşa  a  fost  vorba  că  începând  cu  acest  an  se  va
desfiinţa.
Deasemenea  cum va  fi  rezolvată  punerea  în  posesie  a  terenurilor  care  sunt
înscrise la societatea Agromec şi nu sunt retrocedate proprietarilor ;
Mihálydeák Ervin, viceprimar: în ceea ce priveşte terenurile agricole, este în curs
de desfăşurare identificarea pe harta topografică a tuturor proprietarilor de teren
şi pe urmă vom trece la punerea în posesie a terenurilor libere.

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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