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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la  data  de  31  martie  2010  orele  19  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. 158 din data de 9 martie 2010 a
primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

1. Egyed Márta
2. Elekes József
3. Elekes Köllő Tibor
4. Elekes Róbert
5. Gál Katalin
6. Gál Ştefan
7. Horváth Dumitrina
8. Kolumbán Imre
9. Mihálydeák Ervin
10. Molnár Ioan
11. Nagy Árpád
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László
Lipsesc motivat domnii consilieri Deák Endre şi Király László.

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.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru încadrarea
drumului comunal Erdőlő în drum agricol de exploataţie
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2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  şi  completării
inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunei
Suseni

3. Proiect  de  hotărîe  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a
indicatorilor  tehnico-economic  pentru  obiectivul  de  investiţii
Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie Kicsi şi  Erdőlő din
comuna Suseni, judeţul Harghita

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Studiului  de fezabilitate şi  a
indicatorilor  tehnico-economicipentru  obiectivul  de  investiţii
Modernizarea  parţială  a  drumurilor  forestiere  din  comuna  Suseni,
judeţul Harghita

5. Proiect de hotărâre privind particiarea comunei Suseni la înfiinţarea
AsociaţeiGrupul  de  Acţiune  Locală  Pentru  Dezvoltarea  Regiunii
Giurgeului G 10 

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

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  pentru  încadrarea
drumului comunal Erdőlő în drum agricol de exploataţie
Preşedintele  de  şedinţă  dă  cuvântul  domnului  primar  Egyed  Jozsef  pentru  a
prezenta proiectul de hotărâre.
Proiectul se supune procedurii  de votare şi este aprobat în unanimitate, cu 13
voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abţinere.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  şi  completării
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni
Proiectul  de hotărâre este prezentat  de domnul primar al comunei,  după care
este  supus  procedurii  de  votare  şi  este  aprobat  în  unanimitate,  cu  13  voturi
pentru, fără voturi împotrivă sau abţinere.

3.Proiect  de  hotărîe  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a
indicatorilor tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii  Modernizarea
drumurilor  agricole  de  exploataţie  Kicsi  şi  Erdőlő  din  comuna  Suseni,
judeţul Harghita
Proiectul  de hotărâre este prezentat  de domnul primar al comunei,  după care
este  supus  procedurii  de  votare  şi  este  aprobat  în  unanimitate,  cu  13  voturi
pentru, fără voturi împotrivă sau abţinere.
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4.  Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a
indicatorilor  tehnico-economicipentru  obiectivul  de investiţii  Modernizarea
parţială a drumurilor forestiere din comuna Suseni, judeţul Harghita
Primarul comunei, dl. Egyed József prezintă proiectul de hotărâre, după care este
supus procedurii  de votare şi este aprobat în unanimitate, cu 13 voturi pentru,
fără voturi împotrivă sau abţinere.
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  particiarea  comunei  Suseni  la  înfiinţarea
AsociaţeiGrupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeului
G 10 
Primarul comunei, dl. Egyed József prezintă proiectul de hotărâre.
Molnar Janos: pentru accesarea sumelor şi în Programul LEADER şanse mai
mari  de  a  obţine  finanţare  o  au  unităţile  administrativ-teritoriale  care  au
capacitatea de susţinere financiară. Asociaţiile, fundaţiile mici fără fonduri nu au
posibilitatea câştigării acestor finanţări nerambursabile.
Au existat  promisiuni  că  vor  primi  ca  donaţie  trambulină  şi  pistă  de  schi  din
plastic,  dar  nu  s-a  realizat.  Se  poate  accesa  achiziţionarea  acestora  prin
Programul LEADER;
Egyed Jozsef: da, există această posibilitate. 
Elekes  Kollo  Tibor:  trebuie  făcute  public  aceste  posibilităţi  prin  Programul
LEADER din timp ca cei interesaţi să poate pregăti eventualele proiecte cu care
vor accesa aceste fonduri.
Kovacs Ileana Eva:  există posibilitatea depunerii  la POS DRU proiect  pentru
dezvoltarea  resurselor  umane  la  care  pot  participa  locuitorii  comunei  Suseni,
persoanele apte de muncă, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62-65 ani, indiferent
dacă sunt  salariaţi,  şomeri,  fără  loc  de muncă,  etc.  Domeniile  în care se pot
organiza aceste cursuri sunt foarte largi, de pildă informatică, contabilitate, limba
română,  pregătirea  proiectelor.  În  ediţia  viitoare  a  revistei  Barazda  vrem  să
trimitem chestionare locuitorilor comunei pentru a analiza care sunt cerinţele şi să
pregătim acest proiect, pentru asta este necesară acordul consiliului. Participarea
comunei  este  de 2 %, dar  această sumă se poate recupera din obiectele  de
inventar  ce  vor  fi  achiziţionate  prin  proiect,  în  principal  calculatoare,  alte
echipamente de informatică. Mai mult, ca cheltuieli eligibile a proiectului intră şi o
parte din cheltuielile administrative ale Primăriei.
Egyed Jozsef, primarul comunei:  proprietarii  privaţi din satul Senetea vor să
realizeze introducerea curentului electric în sat. Finanţarea investiţiei s-ar realiza
atât din surse proprii cât şi din participiarea comunei. Deja s-au făcut nişte calcule
şi partea comunei ar fi de 15.000 lei.
Astfel  se va  putea  realiza  o  construcţie  cu  cameră  frigoriferă  la  păşunea  din
Fenek.
Un alt proiect de viitor este realizarea de două stâne frumoase la păşunile din
Csudalo şi Hosszubukk, cu participarea Composesoratului.  Astfel suma primită
ca subvenţie de la APIA ar fi utilizată în scop agricol.
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Este  în  curs  de  realizare  monografia  satului  Valea-Strâmbă,  vrea  să  acorde
sprijin editare.

Au început lucrările de pietruire a străzilor comunale în baza solicitărilor venite
din comună. Cere sprijinul consilierilor în vederea derulării acestor acţiuni.

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
ElekesRóbert ...       Kovács Ileana Éva
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