
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la  data  de  18 octombrie  2010 orele 1800 la  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. 346 din data de 14 octombrie 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. Mihálydeák Ervin
7. Molnár Ioan
8. Nagy Árpád
9. Salamon Árpád
10. Sólyom László

Lipsesc  motivat  următorii  consilieri:  Kolumban  Imre,  Egyed  Marta,  Horvath
Dumitrina şi Kiraly Laszlo.

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

Având în  vedere  absenţa  motivată  a  preţedintelui  de  şedinţă,  doamna  consilier
Horvath  Dumitrina  în  unanimitate  de  voturi  dl.  consilier  Mihalydeak  Ervin  este  ales
preşedinte de şedinţă pentru a prezida această şedinţă.

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Mihálydeák Ervin 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:
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1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  volumului  de  masă  lemnoasă  pentru
exploatare în anul 2010 din marcare de igienă din pădurea proprietate publică a
Comunei Suseni şi destinaţia acestuia

2. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului: „Extinderea şi reabilitare reţea
de canalizare menajeră pentru Comuna Suseni, judeţul Harghita” 
Preşedintele  şedinţei  supune  la  vot  aprobarea  ordinii  de  zi,  care  se  aprobă  cu

unanimitate de voturi.
Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise în ordinea de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  volumului  de  masă  lemnoasă  pentru
exploatare în anul 2010 din marcare de igienă din pădurea proprietate publică a
Comunei Suseni şi destinaţia acestuia
Molnár János: În ce scop va fi folosită suma respectivă? 
Mihálydeák Ervin: Pentru pază şi terminarea amenajamentului silvic. 
Proiectul se supune procedurii de votare şi este aprobat în unanimitate, fără voturi

împotrivă sau abţinere, cu 10 voturi „Da”.

2. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului: „Extinderea şi reabilitare reţea
de canalizare menajeră pentru Comuna Suseni, judeţul Harghita” 
Egyed József: Ministerul Mediul a lansat un proiect de acum o săptămână. Noi am
început să lucrăm la acest proiect înaintea publicării proiectului. Comuna Suseni ar
putea primi o sumă de 6 milioane lei. Criteriile sunt aceleaşi ca şi în cazul Măsurii
322, însă este vorbă de o sumă mai mare, lungimea reţelei de canale va fi mai mare
la Valea-Strâmbă.  
Salamon Árpád: Mai sunt aspiranţi din zona depresiunii? 
Egyed József: comuna Ciumani şi comuna Joseni.
Preşedintele  şedinţei  supune  la  vot  aprobarea  ordinii  de  zi,  care  se  aprobă  cu

unanimitate de voturi, cu 10 voturi „Da”.

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
Mihálydeák Ervin        Kovács Ileana Éva
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