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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 13 aprilie 2010 orele 19 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. 159 din data de 9 aprilie 2010 a
primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

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

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  Deák Endre  constatând că sedinţa
este  legal  constituită,  salută  pe  cei  prezenţi  şi  declară  deschisă  şedinţa
extraordinară 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  instrumentării  proiectului:
Modernizarea parţială a drumurilor  forestiere din comuna Suseni,
judeţul Harghita
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2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  instrumentării  proiectului:
Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie Kicsi şi Erdőlő din
comuna Suseni, judeţul Harghita.

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

1. Proiect de hotărâre aprobarea instrumentării  proiectului: Modernizarea
parţială a drumurilor forestiere din comuna Suseni, judeţul Harghita
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  instrumentării  proiectului:
Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie Kicsi şi Erdőlő din comuna
Suseni, judeţul Harghita.
Proiectul se supune procedurii  de votare şi este aprobat în unanimitate, cu 13
voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abţinere.

Se trece la discutarea problemelor curente.
Mihálydeák Ervin: suntem singura comună din depresiune care nu dispunem de
pază de noapte. Şi după cum se cunoaşte s-au înmulţit spargerile de noapte la
instituţiile publice.  Datorită constrângerilor  bugetare nici  în acest an nu putem
angaja  prin  concurs  paznicii,  dar  există  posibilitatea  angajării  în  cadrul  ADI
Voşlăbeni-Suseni,  pentru  început  două  persoane,  din  rândul  pompierilor
voluntari.
Molnár János: am putea monta camere de supraveghere.
Mihálydeák  Ervin:  pe  lângă  paza Primăriei,  aceste  persoane  pot  efectua
patrulare, supraveghere în întreaga comună.
Gál  Katalin:  din  rândul  pompierilor  voluntari  am  putea  contracta  mai  multe
persoane, nu mai trei.
Elekes Róbert: putem apela şi la firmă specializată. 
Mihálydeák Ervin: dacă apelăm la firmă specializată problema este că angajaţii
nu sunt subordonaţii noştrii.
Elekes  József:  sistemul camerelor  de  supraveghere  poate  fi  implementată
separat de angajarea paznicilor de noapte.
În ce stadiu se află lucrările  de canalizare,  impozitarea caselor  de vacanţă şi
electrificarea satului Liban ? 
Mihálydeák Ervin: aşteptăm rezultatul proiectului de infrastuctură depus pe 
măsura 322, în ceea ce priveşte casele de vacanţă este în curs de inventariere a 
acestora de către poliţie, iar pentru electrificarea satului Liban nu există 
schimbări. 
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Sólyom László: este nevoie de curăţirea cât mai urgentă a buruienului din jurul 
moarei de apă achiziţionate anul trecut. 
Gál Katalin: pe data de 25 aprilie, după slujba de la biserică va avea loc 
lansarea de către dl. Gergely Géza a cărţii „Kálvária” pentru care am adus invitaţii
membrilor consiliului. 
Horváth Dumitrina: este revoltător faptul că din cauza mirosului intens de 
canalizare din stradă nu se poate aerisi. 
Mihálydeák Ervin: de nemumerate ori am atenţionat consătenii ca să nu lasă ca
apa de canalizare să curgă în pârâu sau în şanţuri. Trebuie atenţionate aceste
persoane, de fiecare dintre noi.
Egyed Márta:  în satul Mureş albia pârâului este plină de deşeuri menajere, în
special flacoanele plastice sunt purtate de apă.
Mihálydeák Ervin:  această problemă se rezolvă de acum încolo, există foarte
multe discuţii cu transportatorul de deşeuri menajere şi avem promisiuni că nu
vor lăsa saci netransportaţi pe lângă drum.
Elekes Köllő Tibor: Căminul Cultural din Suseni începe să fie asemănător unui
centru comercial, ce este un aspect destul de neplăcut.
Mihálydeák Ervin: dacă comercianţii plătesc chirie, fac curat când pleacă nu văd
piedică de ce să nu fie închiriat pentru asemenea activităţi. Dealtfel, mă voi ocupa
cine eliberează aceste autorizaţii.
Molnár  János:  cu sosirea  primăverii  au  început  şi  arderea  miriştilor.  Trebuie
anunţaţi  poliţiştii  efectueze  controale  pentru  a  prinde  aceste  persoane  şi  să
amendeze.
Gál István: pârâul Visszafolyó începe să se asemene cu un canal de apă uzată,
trebuie  începută  amendarea  celor  care  varsă  apa  uzată  în  pârâu.  Totodată,
trebuie curăţat şi bazinul de apă.
Elekes Köllő Tibor: singura soluţie este realizarea canalizării.
Elekes  Róbert:  trebuie ameliorată  calitatea  materialelor  transportată  pentru
reparaţii la drumurile de câmp. Acest material în caz de ploaie se transformăîn
noroi.
Mihálydeák  Ervin:  vom  rezolva  această  problemă  imediat  ce  avem  sursele
materiale pentru achiziţionare de materiale de mai bună calitate.
Deák Endre: în ultima perioadă au apărut în comună multe persoane care strâng
donaţii pentru diferite asociaţii, persoane bolnave etc. Ar fi bine să fie comunicate
pe tv cablu care dintre ei au aprobare pentru aceste activitate.

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
Deák Endre     Kovács Ileana Éva
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