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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 26 aprilie 2010 orele 18 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. 161 din data de 22 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 Ştefan
7. Horváth Dumitrina
8. Kolumbán Imre
9. Mihálydeák Ervin
10. Molnár Ioan
11. Nagy Árpád
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László

Lipsesc motivat doamna consilier Gál Katalin şi domnul consilier Király 
László.

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

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 Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:  „Parc
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fotovoltaic  pentru  producerea  energiei  electrice  pentru  consum
propriu”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Suseni la
POS  CCE  –  Axa  prioritară  4  cu  proiectul  „Înfiinţarea  unui  parc
fotovoltaic  pentru  producerea  energiei  electrice  pentru  consum
propriu”

Preşedintele  de  şedinţă,  domnul  consilier  Deák  Endre  prezintă  şi  supune
aprobării  ordinea  de  zi.  La  propunerea  domnului  primar  ordinea  de  zi  este
modificată  în  sensul  prezentării  de  către  locuitorii  satului  Valea-Strâmbă  a
problemelor cu care au venit la Consiliul Local.
Ordinea de zi completată este aprobată în unanimitate de voturi. 
Locuitorii  din  satul  Valea-Strâmbă  prezintă  situaţia  foarte  gravă  cu  care  se
confruntă în fiecare an. Terenurile agricole din vecinătatea romilor din Völgy nu
pot fi folosite. Dacă sunt însemânţate se fură cartofii, grâul, dacă nu este furată
sau păşunată iarba. În fiecare an plătesc impozitul pe teren, dar terenurile efectiv
nu  pot  fi  folosite.  Au  venit  pentru  a  cere  sprijinul  Consiliului  Local  pentru
rezolvarea acestei probleme.
Gál  István:  romii  au  ocupat  inclusiv  terenul  care  a  fost  cumpărat  de
Composesoratul Valea-Strâmbă.
Dl. primar Egyed József: Ce măsuri sunt propuse spre a fi realizate cu sprijinul
Consiliului Local ? 
Molnár János: în satele din bazinul Ciucului după altercaţiile populaţiei rome cu
restul locuitorilor,  a fost realizat un program de măsuri,  cum ar fi  de exemplu:
dacă familia romă nu are în proprietate teren agricol nu poate ţine animale; poliţia
efectuează verificări periodice. În vederea realizării colaborării cu poliţia, trebuie
invitat  şeful  de  post  la  şedinţa  consiliului  local.  În  municipiul  Gheorgheni,
populaţia romă beneficiară de ajutor social mătură străzile şi trotuarele. La noi
beneficiarii  de ajutor social poate să adună deşeurile din terenurile publice, iar
verificarea de către poliţie a romilor trebuie să fie efectuat mai des.
Egyed  József:  romii  nu  pot  fi  alungaţi.  Măsurile  de  constrângere  trebuie
efectuate  în  mod  consecvent  de  toţi  locuitorii  satului,  de  vecini  împreună  cu
organele poliţiei 
Mihálydeák Ervin:  ajutorul social se dă pe bază de pontaj, dacă solicitantul nu
îndeplineşte cele prevăzute de lege (de exemplu nu lucerază ) dreptul de a primi
banii este suspendat. În ultima vreme prin această măsură am suspendat plata
pentru mai multe familii de romi. 

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor  de hotărâre înscrise pe
ordinaea de zi.
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiţii:  „Parc
fotovoltaic pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu”
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 participării comunei Suseni la POS
CCE – Axa prioritară 4 cu proiectul „Înfiinţarea unui parc fotovoltaic pentru
producerea energiei electrice pentru consum propriu”
Proiectul se supune procedurii  de votare şi este aprobat în unanimitate, cu 13
voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abţinere.

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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