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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la data de 27 mai 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.  243 din data de 24 mai 2010 a
primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

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

Róbert.

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

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  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiţii:  „REABILITAREA  ŞI
EXTINDEREA GRĂDINIŢEI DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT
DIN COMUNA SUSENI”

1



2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de lucrări: „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA
GRĂDINIŢEI  DE  COPII  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  DIN
COMUNA SUSENI”

Preşedintele  de  şedinţă,  domnul  consilier  Deák  Endre  prezintă  şi  supune
aprobării ordinea de zi.
Dl.  consilier  Elekes  Köllő  Tibor  cere  completarea  ordinii  de  zii  cu  probleme
curente.
Ordinea  de  completată  este  aprobată  în  unanimitate  de  voturi  şi  se  trece  la
dezbaterea proiectelor de hotărâri.

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiţii:  „REABILITAREA  ŞI  EXTINDEREA
GRĂDINIŢEI  DE  COPII  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  DIN  COMUNA
SUSENI 
Preşedintele  de şedinţă dă  cuvântul  domnului  primar  Egyed József pentru  a
prezenta proiectul de hotărâre.
Gál Katalin: din partea educatorelor există cererea ca una dintre sălile de la etaj
să fie schimbate cu sala pentru educatoare proiectată la parter.
Egyed József:  Acest lucru a fost discutat de la început cu proiectanţii, dar nu
este posibil, nu există suficient loc la parter.
Elekes Köllő Tibor: trebuie efectuată schimbarea cu izolatorul pentru copii 
bolnavi. Cine va achiziţiona mobila pentru săli ? 
Egyed József:  va fi  folosit mobilierul vechi,  în acest fel  pentru o singură sală
trebuie să achiziţionăm paturi.
Deák Endre:  dat  fiind  nereuşita  proiectului  depus  pe  măsura  322,  ar  fi  bine
tăierea din suma alocată pentru reabilitarea grădiniţei şi începerea lucrărilor de
canalizare.
Egyed József:  într-o mică măsură a fost luată în calcul şi nereuşita proiectului,
dar totuşi nu trebuie lăsată la o parte această lucrare. De tăiat din această sumă
nu se mai poate, devizul general s-a pornit de la suma de 1.400.000 lei din care
trebuia să ajungem la cea de 750.000 lei ce avem cuprins în bugetul local pe
acest an. Am investit  în acest proiect prea multă energie şi  bani  ca să lăsăm
deoparte şi să nu ducem până la capăt.
În  ceea  ce  priveşte  lucrările  de  canalizare,  ideea  este  ca  în  acest  an  să
achiziţionăm parţial proiectul tehnic şi să începem lucrările cu porţiune de cca
580 m lângă râul Mureş care trebuie schimbată.
Proiectul se supune procedurii  de votare şi este aprobat în unanimitate, cu 13
voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abţinere.

2



2.  Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Comisiei  de  evaluare  pentru
atribuirea  contractului  de  lucrări:  „REABILITAREA  ŞI  EXTINDEREA
GRĂDINIŢEI  DE  COPII  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  DIN  COMUNA
SUSENI”
Dl. consilier Elekes Köllő Tibor propune includerea a trei consilieri în Comisia de
licitaţie.
Dl. viceprimar  Mihálydeák Ervin  cere propuneri. Este propus  Salamon Árpád
de către  Elekes Köllő Tibor; Molnár János  propune pe  Elekes Köllő Tibor.
Propunerile nu sunt acceptate.
În sfârşit, dl. consilier Deák Endre propune ca cine vrea să vină şi să participă la 
licitaţie.
Proiectul de hotărâre este supus procedurii de votare şi este aprobat cu 12 voturi
pentru, fără voturi împotrivă şi 1 abţinere din partea domnului consilier  Elekes
Köllő Tibor.

Se trece la discutarea problemelor curente.
Nagy Árpád:  trecerile pentru pietoni nu sunt semnalizate cu indicatoare rutiere
corespunzătoare,  trebuie  efectuate  demersurile  necesare  către  Consiliul
Judeţean. 
Egyed József: deja s-a discutat această problemă cu Direcţia de Drumuri de la
Consiliul  Judeţean.  Răspunsul  a  fost  că  din  cauza  lipsei  fondurilor  nu  au
posibilitate  de a monta indicatoare.  Sunt  în curs de desfăşurare marcarea cu
vopsea a trecerilor pentru pietoni, dacă acest lucru corespunde este bine, dacă
nu, nici acest lucrări nu se realizează.
Horváth Dumitrina: la fostul depozit de deşeuri menajere unul din tăbliţele de 
avertizare este căzut, trebuie pus la loc. Au început furturile de pe câmp.
Mihálydeák Ervin:  problema tăbliţelor de avertizare se rezolvă în cel mai scurt
timp.
Egyed József: paznicii trebuie să ajungă şi pe câmp.
Salamon Árpád: care este situaţia lucrărilor din acest an la Centrul Civic din 
satul Chileni ?
Egyed József: sunt în curs de realizare lucrările de introducere a apei potabile,
lucrările de drenare a apei de lângă clădire, realizarea gardului.  După ce sunt
efectuate aceste lucrări şi dacă mai rămân bani vom împreună hotărâm ce lucrări
să urmeze.
Elekes  Köllő  Tibor:  rezultatele  obţinute  de  Comuna  Suseni  cu  proiectul  de
infrastructură pe măsura 322 sunt foarte slabe.  Se vorbeşte că acele drumuri
forestiere sunt reparate pe care circulă mai des domnul primar. 
În  ceea  ce  priveşte  pagina  de  web  a  instituţiei,  este  un  pas  înainte  că  sunt
publicate hotărârile adoptate în anul 2009.
Egyed József: rezultatele proiectului de infrastructură depus pe măsura 322 nu
reflectă situaţia reală a proiectelor depuse, regulile de evaluare au fost schimbate
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din mers, fără a fi publicate pentru a aduce la cunoştinţă generală. Dealtfel am
depus contestaţie la rezultat aşa cum au făcut majoritatea participanţilor.
În ceea ce priveşte pietruirea drumurilor forestiere, am început cu drumurile cele
mai  deteriorate,  la  drumul  Fagul  Îngust  au  fost  duse  16  camioane  de  piatră
spartă, la drumul forestier Csicsaly 6 camioane, la strada Mester 2 camioane de
piatră spartă, iar la restul drumurilor a fost transportat deşeu de carieră.
Molnár János: vom avea paznici de câmp ? 
Mihálydeák Ervin: deocamdată avem două paznici care vor circula cu moped pe
întreg teritoriul comunei.
Deák Endre: ce măsuri au fost luate pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă a d-
nei Ambrus Rozália ?
Egyed József:  împreună cu  Sólyom Zoltán  au fost stabilite măsurile ce trebie
luate.
Sólyom László:  a fost reparat acoperişul casei, a fost construit şopron pentru
lemnele de foc, care a şi fost dusă din casă în şopron. În momentul de faţă este
în curs de desfăşurarea repararea unei camere din casă.

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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