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ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi la data de 7 iunie 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.  252 din data de 4 iunie 2010 a
primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

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

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 rectificării  bugetului  local  al
Consiliului local al comunei Suseni pe anul 2010, Trimestrul II

2. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptul  şi  susţinerea  participării
Bibliotecii Comunale Suseni la Programul Naţional Biblionet
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3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  art.  6  şi  9  a
Contractului de închiriere nr. 1409/2009

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Deák Endre cere compleatrea ordinii
de zi cu punctul: probleme curente. 

Schimbarea ordinii de zi 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  rectificării  bugetului  local  al
Consiliului local al comunei Suseni pe anul 2010, Trimestrul II

Domnul  primar  Egyed  József  prezintă  motivul  care stă la solictarea rectificării
bugetului: repartizarea de către Consiliului Judeţean Harghita Comunei Suseni a
sumei de 3 mii lei pentru finanţarea Programul de încurajarea a consumului de
fructe în anul şcolar 2009/2010.
Elekes Köllő Tibor: la  prima livrare au fost  semnalate  câte neajunsuri,  după
aceea nu au existat probleme. Totuşi ar fi bine ca ambalarea să fie efectuată în
saci de hârtie.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14
voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptul  şi  susţinerea  participării
Bibliotecii Comunale Suseni la Programul Naţional Biblionet

Domnul primar Egyed József prezintă proiectul de hotărâre: trebuie să asigurăm
condiţiile funcţionării  celor 4 calculatoare pe care Biblioteca comunală va primi
prin  Programul  Naţional  Biblionet.  Intenţia  era  inaugurarea  Bibliotecii
modernizate,  dar  calculatoarele  vor  sosi  probabil  în  cursul  lunii  august.  Din
această cauză nici mobila (rafturile) nu au fost comandate. În oferta de preţ exista
o diferenţă de 1.600 lei între rafturile simple şi cele cu vitrină, de aceea au fost
comandate vitrinele.
Molnár  János:  de  mult  este  în  discuţie  ca  angajata  bibliotecii  de  la  Suseni
săptămânal să lucreze câteva ore şi la Valea-Strâmbă. Ar fi foarte bine dacă în
sfârşit s-ar realiza acest lucru.
Egyed  József: biblioteca din Valea-Strâmbă o să găsească loc în centrul civic
renovat. Atunci se va rezolva şi problema personalului.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14
voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  art.  6  şi  9  a
Contractului de închiriere nr. 1409/2009

Domnul  primar  Egyed  József prezintă  proiectul  de  hotărâre.  Modificarea
contractului este necesară datorită faptului că păşunea este folosită de membrii
Asociaţiei crescătorilor de bovine Fenek din Chileni şi ca atare, închiriere păşunii
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trebuie  efectuată  de  ei.  Speră  ca  sumele  obţinute  de  asociaţie  vor  fi  folosite
potrivit destinaţiei.
Un lucru important  îl  constituie  includerea în contract  a clauzei  potrivit  căruia
întreţinerea păşunii este de acum înainte în sarcina chiriaşului.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14
voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

Preşedintele de şedinţă anunţă trecerea la ultimul punct al ordini de zii: probleme
curente.
Király László: vor fi continuate lucrările de reparaţii la drumurile forestiere ?
Egyed József: da, vor fi continuate. Deja au fost efectuate lucrări însemnate, dar
din cauza neplăţii impozitelor şi taxelor locale de către majoritatea proprietarilor
de pădure aceste lucrări au fost oprite. Drumurile forestiere Mélypatak, Bogáros,
Cigánykő sunt pe lista de prioritate la începerea lucrărilor.
Gál Katalin: la şedinţa sătească s-a cerut demolarea construcţiei aflate vizavi de 
cimitirul din Chileni, pentru a fi amenajat parcare în locul acestuia.
Egyed  József: construcţia  nu este în proprietatea comunei,  este proprietatea
bisericii catolice. 
Salamon Árpád: şura a fost dăruită – ca şi salar- de către fostul preot domnului 
György Vilmos. 
Horváth Dumitrina: trebuie montate coşuri de gunoi la cimitirul din Chileni.
Egyed József: având în vedere că cimitirul este proprietatea bisericii, transmit 
această solicitare preotului.
Elekes Róbert: trebuie numit un angajat (sau altcineva) care răspunde de cheia
de la moara cu apă şi acest lucru să fie făcut public, ca în cazul în care există
vizitatori să se poate intra. O problemă foarte urgentă ar fi repararea ferestrelor
(sticlele sunt sparte).
Egyed József: cineva din vecinătatea morii o să răspunde de cheia.
În  ceea  ce  priveşte  lucările  de  reparaţii  la  moară:  reparaţia  gardului  a  fost
contractată,  iar  lucrările  de  renovare  pot  fi  realizate  în  cadrul  programului
LEADER, dacă va porni, dacă nu, atunci trebuie găsite soluţii pentru finanţare.
Elekes  Köllő  Tibor:  -care  este  rezultatul  proiectului  depus  pentru  renovarea
Şcolii Generale Elekes Vencel 
-de aproape un an şi jumătate a propus începerea lucrărilor de reparaţii la 
troutuare, de ce nu se începe
-la strada Igényeltek  (la  partea  dinspre  drumul  spre Voşlobeni)  trebuie  aduse
câteva camioane de piatră spartă
-foarte  puţine  sunt  persoanele  care  participă  la  evenimentele  culturale,  de
exemplu lansarări de cărţi. Ar trebui să facem ca lumea să se întoarcă la cultură.
Egyed József: proiectul pentru modernizarea Şcolii Generale Elekes Vencel este
pe listă de rezervă şi avem speranţă că vom primi finanţare din realocarea banilor
nefolosiţi în cardul altor axe.
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Referitor  la  repararea  trotuarelor:  acest  lucre  poate  fi  efectuată  numai  după
realizarea canalizării.
Molnár János: membrii Asociaţiei Gyilkostó Adventure, administratorii peşterii 
Sugó au cerut câteva maşini de piatră spartă (cca trei) pentru a repara drumul în 
câteva porţiuni.
Egyed József:  Composesoratul din Valea-Strâmbă nici anul trecut nici în acest
an nu a plătit taxa de folosire a drumurilor forestiere. Trebuie ca proprietarii de
terenuri  forestiere  să  înţeleagă  că  fără  plata  impozitelor  nu  se  poate  realiza
reparaţia drumurilor.
În continuare dl. consilier Molnár János prezintă faptul că la sfârşitul săptămânii
trecute  a  participat  la  campionatul  naţional  de  alergare  a  veteranilor,  unde  a
câştigat mai multe premii. S-a încris şi la Campionatul European şi ar fi bine să
găsească câteva sponsori pentru această deplasare.
Gál István:  în cimitirul din Valea-Strâmbă  trebuie introdusă apa, dacă există o
modalitate.  Este nevoie de câteva maşini  de piatră  spartă  în strada de lângă
gară.
Egyed  József:  acest lucru ar trebui făcut în fiecare cimitir  din comună, se va
gândi la soluţie. 
Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Valea-Strâmbă, în strada Pérás a
fost realizată din sumă mai mică decât cea alocată. Din rest s-ar putea realiza
extinderea reţelei la Fehérpatak.
În continuare,  dl.  primar  Egyed  József  prezintă lucrările  care sunt în curs de
desfăşurare: suma de 5.000 lei a fost alocată pentru efectuarea diferitelor lucrări
la  Căminul  Cultural  din  satul  Valea-Strâmbă.  Din  aceasta  a  fost  realizată
introducerea apei potabile şi ieşirea apei uzate, acum există posibilitatea montării
de chiuvete pentru spălarea vaselor şi chiar de montare de wc.
În satul Suseni: este în curs de derulare licitaţia pentru achiziţionarea lucrărilor de
reparaţii  la  grădiniţa  de  copii,  după  aceea  a  construirii  staţiei  de  pompieri  şi
ambulanţă.
Clădirea şcolii din satul Liban a fost renovată, au mai rămas 5 mii de lei din care
va fi realizat gardul de la moara cu apă.
În  ceea  ce  priveşte  organizarea  zilelor  satului  Suseni:  astăzi  a  fost  încheiat
contractul cu dl. Vekony Gyorgy, pentru furnizarea programelor artistice, dar în
acest an un accent deosebit  ar trebui pus pe programele artistice tradiţionale,
prezentate de tinerii din ansamblurile comunale.
Domnul consilier Elekes Róbert: formaţia de ţiteră din Suseni a semnalat intenţia
de a prezenta un mic spectacol cu această ocazie.
Egyed József: sigur, fiecare formaţie este binevenită. Dacă mai are cineva vreo
propunere ?
Horváth Dumitrina: şi copiii lui d-lui Oláh Ferenc trebuie invitaţi.
Domnul viceprimar Mihálydeák Ervin: începând cu această lună administrarea
pieţii a fost preluată de căte Primărie. Mese sunt aranjate în interiorul pieţei nu
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mai sunt vânzători  în parcări.  Am remarcat  o atitudine pozitivă faţă de aceste
modificări efectuate şi din partea vânzătorilor.

Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de
zi, şi declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
Deák Endre     Kovács Ileana Éva
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