
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 13 decembrie 2010 orele 18 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. 422 din data de 9 decembrie 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. Király László
9. Mihálydeák Ervin
10. Molnár Ioan
11. Nagy Árpád
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László
Lipseşte doamna consilieră Egyed Márta şi domnul consilier Király László.

Doamna consilieră Gál Katalin şi domnul consilier Nagy Árpád au sosit ulterior,
după dezbaterea proiectelor de hotărâre.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na. consilier Horváth Dumitrina 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  PUZ  „CONSTRUIRE
PENSIUNE TURISTICĂ ŞI ZONĂ DE AGREMENT ŞI UTILITĂŢI” în
comuna Suseni, beneficiar SC WILLEX COMPANY SRL
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2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
următoarele 3 luni

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului  local  pe
Trimestrul IV 2010

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al
achiziţiilor publice pe anul 2010

5. Probleme curente 

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  PUZ  „CONSTRUIRE
PENSIUNE  TURISTICĂ  ŞI  ZONĂ  DE  AGREMENT  ŞI  UTILITĂŢI”  în
comuna Suseni, beneficiar SC WILLEX COMPANY SRL
Proiectul  se  supune procedurii  de  votare  şi  este  aprobat  în  unanimitate,  fără  voturi
împotrivă sau abţinere, cu 11 voturi „Da”.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
următoarele 3 luni

Horváth Dumitrina: Aştept propuneri.
Elekes-Köllő Tibor: ar fi preferabil să fie domnul viceprimar Mihálydeák Ervin.

Proiectul  se supune procedurii  de votare şi  este aprobat în unanimitate,
fără voturi împotrivă sau abţinere, cu 11 voturi „Da”

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului  local  pe
Trimestrul IV 2010

Egyed  József: trebuie  să  facem rectificare  din  cauza  învăţământului  şi  a  propriilor
venituri.
Elekes-Köllő Tibor: conţine şi termopanele?
Egyed József: da. 
Sólyom László: Comisia de specialitate este de acord cu rectificarea bugetului.
Elekes-Köllő Tibor: şi ce va fi cu banii de navetă?
Egyed József: situaţia va fi rezolvată. Optimal ar fi dacă şcoala ar putea să se ocupă cu
această lucru, eu aşa ştiu că şcoala are bani în rezervă. Şi noi vom face analiză ceea ce
priveşte banii de navetă. Eu vă asigur că chestia asta va fi rezolvată în cel mai scurt
timp şi decizia va fi pozitivă. 
Elekes-Köllő Tibor: a fost vorbă şi despre chirie.
Kovács Éva: Legea nr. 85/1994, a învăţământului nu reglementează plata chiriei
cadrelor de învăţământ, conţine numai norme referitoare la plata cheltuielilor de
transport  cadrelor  didactice care au domiciliu  în altă localitate.  Astfel,  părerea
mea este nu că chiria nu este cheltuială plătibilă din bugetul local. 

Proiectul  se supune procedurii  de votare şi  este aprobat în unanimitate,
fără voturi împotrivă sau abţinere cu 11 voturi „Da”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al
achiziţiilor publice pe anul 2010

Egyed József: trebuie să organizăm licitaţie, aşa ne solicită APDRP-ul,  şi  din acest
motiv trebuie să modificăm Programul anual al achiziţiilor publice.
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Sólyom László: Comisia de specialitate este de acord cu modificare.
Proiectul  se supune procedurii  de votare şi  este aprobat în unanimitate,

fără voturi împotrivă sau abţinere cu 11 voturi „Da”.
5. Probleme curente 

Egyed József: în urma verificării actelor justificative din partea Curtei de Conturi s-a
constatat  că SC Simacom SRL nu a depus declaraţia de reevaluare în 2007 şi  are
datorii faţă de com. Suseni în valoare de 31000 lei. Administratorul firmei respectivă a
depus o cerere în care solicită eşalonarea sumei datorate.
Elekes-Köllő Tibor: avem bani pentru proiecte locale?
Egyed  József: în  acest  an  nu vom avea  bani  pentru  proiecte.  În  anul  viitor,  după
aprobarea Bugetului local vor fi înscrişi proiectele respective. 
Molnár  János: trebuie  să  efectuăm  reparări  la  strada  comunală  Peras  din  Valea-
Strâmbă. 
Egyed József: am efectuat  lucrări  la  strada respectivă,  alte  reparări  numai  în  vara
anului 2011 vor fi posibile. 
Deák  Endre: ce  putem  să  facem  ca  să  tragem  din  nou  atenţia  oamenilor  asupra
primejdiilor folosirii incorecte a canalizării proprii ?
Egyed József: am continuat negocieri cu SC Lafarge SA şi se pare că în următoarele 5
ani Comuna Suseni va beneficia de o sumă de zece ori mai mare decât a primit în anii
precedenţi. Din această sumă în anul viitor vom începe lucrările de canalizare.
Gál Katalin: pompierii voluntari din Chileni au demolat clădirea de pompieri şi au nevoie
de materie pentru amenajarea terenului eliberat. 
Egyed József: cantitatea de piatră necesară amenajării terenului va fi pusă la dispoziţia
Asociaţiei.
Gál Katalin: când vom ţine o şedinţă unde vom avea posibilitate ca să discutăm despre
situaţia grădiniţei din Chileni? Sunt speranţe că în anul viitor vom avea suficienţi copiii
pentru două clase. 
Egyed József: în săptămâna aceasta va avea loc o şedinţă în satul  Chileni şi  vom
discuta despre situaţia unităţilor de învăţământ din satul Chileni. Sper să găsim soluţia
ceea mai bună pentru menţinerea în continuare a activităţii de educare în satul Chileni
în bune condiţii.    

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
              Horváth Dumitrina          Kovács Ileana Éva
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