
Nr. 1955/2010
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL 

Încheiat azi, la data de 29 iunie 2010 orele 19 în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 

Se constată că convocarea Consiliului Local al comunei Suseni în şedinţă s-a
efectuat cu respectarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi  completările ulterioare prin Dispoziţia nr.
261/2010 a primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următoarele consilieri:
1. Deák Endre
2. Egyed Márta
3. Elekes József
4. Elekes-Köllő Tibor
5. Elekes Róbert
6. Gál Katalin
7. Gál Stefan
8. Horváth Dumitrina
9. Kolumbán Imre
10. Molnár Ioan
11. Nagy Árpád
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László

Lipsesc motivat viceprimarul Mihálydeák Ervin şi consilierul Király László.
La  şedinţă participă primarul Egyed József, secretarul comunei Suseni, Kovacs

Ileana Eva şi domnul Sólyom Istvan, consilier în cadrul Primăriei Suseni. 
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Deák Endre constatând că şedinţa este

legal constituită salută cei prezenţi  şi  declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului
Local al comunei Suseni.

Întrunirea  Consiliului  Local  a  fost  cerută  de  primarul  comunei  Suseni  cu
următoarele proiecte de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din datele de 27 mai
2010 şi 7 iunie 2010;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.
17/2007;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public
al Comunei Suseni în domeniul privat al Comunei Suseni 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea post mortem a titlului de „Cetăţean de
onoare  al  Comunei  Suseni”  comandamentului  de  companie  Bajkó  Péter
százados
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5. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  pentru
următoarele 3 luni

6. Probleme curente
Preşedintele  de şedinţă, dl.  consilier  Deák Endre  prezintă şi  supune aprobării

ordinea  de  zi,  cu  propunerea schimbării  acestuia  în  sensul  discutării  primului  punct
înaintea problemelor curente precum şi aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din
datele de 12 şi 31 martie şi 13, 26 aprilie 2010 şi includerii în ordinea de zi a Proiectului
de hotărâre nr. 24/2010 pentru aprobarea modificării HCL nr. 35/2007 privind aprobarea
asocierii  Comunei Suseni cu Composesoratul Chileni în vederea realizării  obiectivului
„Centru civic din satul Chileni”.

Schimbarea ordinii  de zi  este aprobată în unanimitate de voturi  şi  se trece la
dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în ordinea de zi.

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.
17/2007

Domnul  primar  Egyed  József  prezintă  faptul  că  proiectul  a  fost  iniţiat  la  solicitarea
Consiliului Judeţean Harghita din cauza schimbării primarului la alegerile locale din anul
2008. Astfel, Comuna Suseni va fi reprezentată în organele de conducere a Asociaţiei
de  Dezvoltare  Intercomunitară  Pentru  Implementarea  Proiectului  „Sistem Integrat  de
Management al Deşeurilor în Judeţe Harghita şi Covasna” de dl. Egyed József.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 13 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al
Comunei Suseni în domeniul privat al Comunei Suseni 
Domnul  primar  Egyed  József  prezintă  proiectul  de  hotărâre,  prin  care  este  propus
trecerea bunului înscris la poziţia nr. 42 în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al  comunei Suseni, Remiza PSI din Chileni în vederea scoaterii  din funcţiune,
casării şi valorificării imobilului respectiv.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 13 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea post mortem a titlului de „Cetăţean de
onoare al Comunei Suseni” comandamentului de companie Bajkó Péter százados
Domnul  primar  Egyed  József  dă  cuvântul  doamnei  consilier  Gál  Katalin  pentru  a
prezenta fundamentarea acestei propuneri.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 13 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  pentru
următoarele 3 luni
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 13 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere dl. consilier Elekes József este aprobat pentru
funcţia de preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni.
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6.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  modificării  HCL  nr.  35/2007  privind
aprobarea asocierii  Comunei  Suseni  cu Composesoratul  Chileni  în vederea realizării
obiectivului „Centru civic din satul Chileni”.
Domnul  primar  Egyed  József  prezintă  proiectul  de  hotărâre  care  a  fost  iniţiată  la
propunerea Composesoratului Chileni de mărire a cotei de participare de la 35 % la 37,5
% ca urmare a planificării plăţii în anul 2010 a sumei de 30.000 lei pentru continuarea
lucrărilor la Centrul Civic.
Pentru anul 2010 după cum se cunoaşte vor fi efectuate lucrări de drenare a clădirii şi
împrejurimii  şi  introducerea  apei  potabile.  La  terminarea  acestor  lucrări  în  baza
fondurilor disponibile va fi hotărât ce se mai poate realiza în acest an.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 13 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

1.  Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din datele de 12, 31
martie; 13, 26 aprilie, 27 mai 2010 şi 7 iunie 2010.

Referitor  la  Procesul  verbal  al  şedinţei  din  data  de 27 mai  2010 dl.  consilier
Elekes-Köllő  Tibor  prezintă  nemulţumirea  faţă  de  înscrierea  prea  sumară  a  celor
prezentate în cadrul şedinţei.

Dl. consilier Deák Endre tot referitor la conţinutul procesului verbal din data de 27
mai contestă faptul că nu conţine întrebarea referitoare la modalitatea de angajare a
paznicilor de noapte, la care a primit răspunsul din partea d-lui viceprimar că aceste
persoane au fost angajaţi din rândul pompierilor voluntari.

Preşedintele de şedinţă supune procedurii de votare procesele verbale, care au
fost aprobate cu condiţia efectuării completărilor solicitate.

7. Probleme curente

Nagy Árpád:  au fost  efectuate puţine lucrări  de reparaţii  pe drumurile forestiere. Ar
trebui continuate, deoarece sunt locuri unde nu se poate circula cu maşini mici. 
O altă problemă este faptul că în Alszeg nu funcţionează iluminatul public.

Egyed  József:  din  cauza  lipsei  fondurilor  au  fost  sistate  lucrările  de  reparaţii.  Am
transmis grupurilor asociative de pădure notificările cu privire la efectuarea plăţi taxei de
drum. În cazul în care acest lucru nu se realizează, vom trece la executarea silită a
debitelor, ca prim pas prin proprirea conturilor.
Lucrările de reparaţii au fost sistate şi din cauza vremii nefavorabile precum şi din cauza
interdicţiilor Programului Natura 2000.

Sólyom László: din ce cauză a fost închisă vechea pagină de web a comunei ?
Sólyom István: nu a fost închisă, funcţionează sub altă denumire. Vom introduce noua
denumire pe pagina oficială pentru a putea fi accesată.

Gál  Katalin:  sunt  probleme  serioase  cu  albia  pârâului  Visszafolyó în  satul  Chileni.
Pentru a preveni inundaţiile ar trebui adâncită, pentru că în locurile în care acest lucru a
fost făcut apa trece fără nici o problemă. Totodată propun să se aducă la cunoştinţa
locuitorilor prin intermediul televiziunii locale posibilităţile de intervenţie în acest caz a
autorităţii  locale  precum  şi  obligaţiile  proprietarilor  în  ceea  ce  priveşte  menţinerea
curăţeniei şanţurilor.
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Egyed  József:  Primăria  nu  poate  efectua lucrări  în  albia  pârâurilor,  putem înştiinţa
Direcţia Apelor Române pentru a interveni în acest caz. 

Kolumbán Imre: trebuie tăiaţi plopii de pe lângă cimitirul din satul Chileni.
Elekes Róbert: solicit informaţii în legătură cu achiziţia celor doi maşini ale pompierilor
din Valea-Strâmbă şi Chileni.

Egyed József:  achiziţionarea maşinilor a fost posibilă datorită unei oferte foarte bune,
cu ajutorul organizaţiei Caritas. Una a fost dăruită gratuit, celălat a costat 6.000 de euro,
din care 2.000 va fi plătită de Consiliul Judeţean Harghita, comunitatea din Chileni a
strâns 2.000 de euro şi aportul Consiliului Local va fi tot de 2.000 de euro. Am primit tot
cadou şi 4 pompe. Din cauza vremii nefavorabile nu am putut realiza predarea festivă a
maşinii în cadrul zilelor satului Valea-Strâmbă, dar acest lucru se va realiza în cadrul
zilelor satului Chileni.

Elekes-Köllő Tibor: lipsesc de pe pagina de web procesele verbale de şedinţă din anul
2010. 
Jumătate din sumele cuprinse în buget pentru organizaţiile non-profit ar trebui acordate
pentru organizarea zilelor satului Suseni. 
O altă întrebare: în ce stadiu se află decontarea sumelor de deplasări pentru cadrele
didactice navetiste ? 
Din  programul  zilelor  satului  Suseni  lipseşte  ziua  autorităţii  locale,  solicit  includerea
pentru anul viitor.
Sólyom István: procesele verbale de la începutul anului au fost postate pe pagina de
web, dar în caz că nu sunt, vom remedia problema.
Egyed József: modalitatea de decontare a cheltuielilor de deplasare stabilită de Legea
educaţiei a fost prezentată contabilei şcolii, urmând ca propunerile de decontare făcute
de Consiliul de Administraţie al şcolii să fie aprobate de Consiliul Local.
În ceea ce priveşte sumele care pot fi accesate de organizaţiile non-profit din comună:
acestea  există,  solicit  Comisiei  culturale  să  întocmească  în  cel  mai  scurt  timp
regulamentul de accesare a acestor fonduri.  
În programul zilelor satului  Suseni  este cuprins ziua autorităţii  locale,  începem ca şi
până acum cu acest program.

Molnár Ioan: există posibilitatea angajării unui paznic şi în satul Valea-Strâmbă ? 
Trebuie întocmit  un plan de acţiune împreună cu reprezentanţii  poliţiei  locale pentru
remedierea problemelor cauzate de locuitorii romi din satul Valea-Strâmbă. 
Egyed József: da, există posibilitatea angajării unui paznic. 

Deák Endre: când se va realiza introducerea apei potabile în Mureş-sat, la Pálfalva ?
Egyed József: în acest an se va realiza, după zilele satului Suseni vom începe. 

Printre  activităţile  efectuate  în  această  perioadă  este  de  menţionat  aranjarea
împrejurimii monumentului „Katorzsa”. 
Sunt în curs de desfăşurare lucrările de împrejmuire a Morii de apă.
Adresez Consiliului Local rugămintea de a participa la activităţile organizate în cadrul
zilelor satului Suseni. 

Preşedintele  de  şedinţă  anunţă  epiuizarea problemelor  înscrise în  ordinaea de zi  şi
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Suseni.
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Preşedinte de şedinţă Secretar
Deák Endre Kovács Ileana Éva
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