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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL 

Încheiat azi la data de 28 iulie 2010 orele 19 în şedinţa extraordinară 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.
294/2010 a primarului comunei Suseni.

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

Lipsesc  motivat  consilierii:  Egyed  Márta,  Gál  Katalin,  Sólyom  László  şi
viceprimarul Mihálydeák Ervin. 

La şedinţă participă primarul Egyed József şi secretarul comunei Suseni, Kovacs
Ileana Eva. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Elekes József 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) Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziţii
publice pentru anul 2010

2) Proiect  de  hotărâre  privind  instrumentarea  Proiectului:  „Dezvoltarea  turismului
rural  în  zona ADI  ŞUMULEU,  Acţiunea nr.  1.  Refugii  turistice  ornitologice  de
utilitate publică, Acţiunea nr. 2 Materiale de promovare”

3) Proiect de hotărâre privind modificarea şi  completarea Statutului  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară ŞUMULEU
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4) Probleme curente

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Elekes József prezintă şi supune aprobării
ordinea de zi.

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi şi se trece la dezbaterea
proiectelor de hotărâri.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziţii
publice pentru anul 2010

Domnul primar Egyed József prezintă proiectul de hotărâre, care a fost iniţiat din cauza
condiţiilor impuse de APDRP în contractul de finanţare pentru realizarea Centrului de
promovare şi informare turistică din Valea-Strâmbă.
Potrivit  acestor  prevederi,  pentru  a  beneficia  de  avansul  de  50  solicitat  beneficiarul
trebuie să finalizeze procedurile de achiziţie publică.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 11 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  instrumentarea Proiectului:  „Dezvoltarea  turismului
rural  în  zona  ADI  ŞUMULEU,  Acţiunea nr.  1.  Refugii  turistice  ornitologice de
utilitate publică, Acţiunea nr. 2 Materiale de promovare”

Domnul primar Egyed József prezintă proiectul de hotărâre. Ideea de proiect este al
Comunei Ciumani. În fiecare comună (Joseni, Ciumani şi Suseni) va fi realizat câte un
refugiu turistic şi va fi editat material promoţional pentru promovarea acţiunilor turistice
din zona ADI „Şumuleu”.
Refugiul turistic al Comunei Suseni va fi amplasat pe un teren pus gratuit la dispoziţia
Asociaţiei de Composesoratul Suseni.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 11 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ŞUMULEU
Domnul primar Egyed József prezintă proiectul de hotărâre. Modificarea Statutului şi a
Actului  constitutiv  al  Asociaţiei  este  necesară  din  cauza  instrumentării  proiectului  în
domeniul turismului, acest tip de activitate nefiind cuprins în aceste acte. 

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 11
voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat

4. Probleme curente

Elekes-Köllő Tibor: încă lipsesc procesele verbale de şedinţă de pe pagina de web a
instituţiei şi o parte din hotărârile postate nu pot fi accesate.

Domnul primar Egyed József invită în sală pe sculptoul Györffy Ádám din Ungaria, care
a organizat şi în ultima săptămână a participat cu câţiva studenţi din Ungaria în tabără
de creaţie, la „Dénesdomb”.
Dl. Györffy Ádám salută pe cei prezenţi şi prezintă tabăra de creaţie din Liban. Intenţia
este organizarea în satul Liban în anii viitori a unui centru artistic cum este ceea din Baia
Mare.
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Mulţumind ospitalitatea cu care au fost primiţi în timpul taberei, invită Consiliul Local la
vizitarea creaţiilor expuse în holul sălii de şedinţă.

Preşedintele  de  şedinţă  anunţă  epiuizarea problemelor  înscrise în  ordinaea de zi  şi
declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Suseni.

Preşedinte de şedinţă Secretar
Elekes József    Kovács Ileana Éva
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