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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 16  august 2010 orele 19 în şedinţa ordinară 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.  302  din  data  de  10  august  2010  a  primarului
comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

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

La şedinţă mai participă: d-na Kovács Ileana Éva secretarul unităţii administrativ-
teritoriale.

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Elekes József constatând că sedinţa este legal
constituită, salută pe cei prezenţi şi declară deschisă şedinţa ordinară 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 aprobare Plan Urbanistic Zonal „Introducerea
terenului  în intravilan şi  construire case de locuit”în comuna Suseni,  sat
Liban, beneficiari Major ferenc şi Major Katalin

2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării  numărului  de asistenţi
personali
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 70/2009 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  posturi  la  nivelul
Comunei  Suseni,  a  Statului  de  funcţii  şi  Organigramei  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Suseni

5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  ai
investiţiei”Construire staţie de salvare şi de pompieri în satul Suseni”

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobare  Documentaţie  de  atribuire  şi
constituire  Comisie  de  evaluare  pentru  atribuire  contractului  de  lucrări
”Construire staţie de salvare şi de pompieri în satul Suseni”

7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Actului  constitutiv  şi  Statutului
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului
„Sistem  integrat  de  management  al  deşeurilor  în  judeţele  Harghita  şi
Covasna”

8. Aprobarea proceselor  verbale  ale  şedinţelor  anterioare  din  datele  de  29
iunie, 28 iulie şi 11 august 2010

9. Probleme curente

În  conformitate  cu prevederile  art.  42 alin.  (5)  din Legea nr.  215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei
înaintea  şedinţei,  a  pus  la  dispoziţia  consilierilor  comunali  procesul  verbal  al  şedinţei
anterioare şi îl supune aprobării Consiliului Local comunal.

Preşedintele  de  şedinţă,  dl.  consilier  Elekes  József  supune la  votare  ordinea de  zi
propusă de dl. primar, care este aprobată în unanimitate de voturi şi se trece la dezbaterea
proiectelor de hotărâri înscrise în ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal „Introducerea
terenului  în intravilan şi  construire  case de locuit”în comuna Suseni,  sat
Liban, beneficiari Major ferenc şi Major Katalin

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 aprobarea modificării  numărului  de asistenţi
personali

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 HCL nr. 70/2009 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010
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Elekes  Köllő  Tibor:  pentru  anul  fiscal  2011  ar  trebui  să  renunţăm  la  impozitarea
căruţelor
Gál Katalin:  modificările aprobate în materia impozitelor locale prin prezenta hotărâre
trebuie aduse la cunoştinţă publică atât prin publicare la tv cablu cât şi în ziarul local.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  posturi  la  nivelul
Comunei  Suseni,  a  Statului  de  funcţii  şi  Organigramei  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Suseni

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

5. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  ai
investiţiei”Construire staţie de salvare şi de pompieri în satul Suseni”

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobare  Documentaţie  de  atribuire  şi
constituire  Comisie  de  evaluare  pentru  atribuire  contractului  de  lucrări
”Construire staţie de salvare şi de pompieri în satul Suseni”

Elekes  Köllő  Tibor:  cerem înştiinţare  despre  rezultatul  licitaţiei  după  încheierea
procedurii. 
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Actului  constitutiv  şi  Statutului
Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitară  pentru  implementarea  proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Cu 14 voturi
pentru, fără vot împotrivă sau abţinere este aprobat.

8. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare din datele de 29 iunie,
28 iulie şi 11 august 2010

Procesele verbale au fost aprobate în unanimitate de voturi. 

9. Probleme curente
Deák Endre: în ce stadiu se află lucrările de continuare a reţelei de alimentare cu apă la
„Palfalva” ?
Mihálydeák  Ervin:  lucrările  se  află  pe  linia  de  start,  în  limita  posibilităţlor  vor  fi
efectuate.
Elekes Köllő Tibor:  de foarte mult  timp este  promisă  acestă  investiţie,  ar  fi  bine  să
ajungem odată la finalizare.
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Gál  István: este  necesară  adâncirea  şi  îndreptarea  şanţului  din  partea  stângă  (spre
Gheorgheni) a liniei de căi ferate.
Amenzile prevăzute de lege pentru arderea miriştilor vor fi aplicate ?
Când vor începe activitatea paznicii de câmp ?
În „Völgy” se construieşte o casă de romi, ar fi bine să fie efectuată o acţiune de verificare
a legalităţii în colaborare cu organele poliţiei. 
Mihálydeák Ervin: lucrările de acest gen trebuie solicitate în momentul în care lucrează
utilaje adecvate în zonă.
Garda Naţională de Mediu va aplica sancţiunile pentru arderea miriştilor.
Este în curs de angajarea paznicului pentru valea-Strâmbă.
Elekes Köllő Tibor: numărul de telefon al paznicului să fie adusă la cunoştinţă publică.
Molnár János:  este realizat  Planul de acţiune pentru rezolvarea problemei romilor din
Valea-Strâmbă ?
Ciobanii deja vor să coboare de la munte. În cazul în care acest lucru se întâmplă, trebuie
aplicată amenda stabilită prin Hotărârea Consiliului Local.
Trebuie chemat şeful Postului de Poliţie Suseni la şedinţă de consiliu pentru a fi discutate
modalităţile  de combatere  a problemelor cu care se confruntă comunitatea  din Valea-
Strâmbă din cauza populaţiei rome.
Salamon Árpád: este foarte necesară reparaţia drumului agricol din spatele societăţii Gal
Forest,  având în vedere că în jur de 25-30 de familii  din Chileni folosesc acest drum
pentru transportul fânului, cartofului.
Mihálydeák Ervin:  da, este în curs de realizare o reparaţie a acestui drum, în concret
gropile mai mari vor fi umplute cu piatră.
Elekes Róbert:  este  un lucru cunoscut  starea  de degradare  în  care  se  află  drumurile
agricole, este greu de găsit o soluţie pentru repararea lor.
Gál Katalin: care este situaţia şurei vizavi de cimitirul din Chileni ? 
Mihálydeák Ervin: nu cunosc situaţia, trebuie să mă documentez.

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
Elekes József        Kovács Ileana Éva
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