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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 29 decembrie 2010 orele 13 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. 434 din data de 22 decembrie 2010 a primarului
comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

1. Elekes Köllő Tibor
2. Elekes József
3. Gál Katalin
4. Gál Ştefan
5. Horváth Dumitrina
6. Kolumbán Imre
7. Mihálydeák Ervin
8. Molnár Ioan
9. Salamon Árpád
10. Sólyom László
Lipsesc motivat consilieri Kiraly Laszlo, Egyed Marta, Deak Endre, Elekes Robert 

şi Nagy Arpad. 

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

Preşedintele de şedinţă,  dn-a consilier Horvath Dumitrina 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  pentru  modificarea  HCL  nr.  70/2009  stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2011

3. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  unor  sărbători  oficiale  locale  în
comuna Suseni
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului annual al achiziţiilor
publice pe anul 2011

5. Acordarea Diplomelor de excelenţă din partea Primarului persoanelor din
Comuna  Suseni,  care  prin  activitatea  desfăşurată  au  contribuit  la
dezvoltarea comunei în anul 2010 

Dl.  Primar propune completarea ordinii  de zi cu Proiectul  de hotărâre nr.  68/2010
privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului Local al Comunei Suseni pe trimestrul
IV al anului 2010.

Preşedintele de şedinţă, dn-a consilier Horvath Dumitrina 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 aprobarea rectificării Bugetului Consiliului Local al
Comunei Suseni pe trimestrul IV al anului 2010

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Este aprobat. cu
10 voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 70/2009 stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2010

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Este aprobat. cu
10 voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011
Proiectul  de  hotărâre  este  prezentat  de  dl.  Primar:  pentru  anul  2011  sunt  prevăzute
majorări ale impozitelor pe clădiri în procent de 10 faţă de nivelurile prevăzute de H.G.
nr. 956/2009 (în anul 2010 a fost aplicat majorare de 5% faţă de nivelurile din H.G.)
precum  şi  majorarea  cu  20  %  a  impozitului  pe  terenurile  forestiere  faţă  de  faţă  de
nivelurile  din  H.G.  Datorită  obligaţiilor  asumate  prin  proiectul  finanţat  la  programul
FEADR,  măsura  125 b  (–  Modernizarea  parţială  a  drumurilor  forestiere  din  Comuna
Suseni -) de accesare a acestora de public nediscriminatoriu, cu titlu gratuit,  fără taxe,
începând cu anul 2011 nu se mai percepe taxă pentru folosirea drumurilor forestiere, atât
în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice. Din această cauză, este
necesară această creştere a impozitelor pe terenurile forestiere, dar şi în acest fel vom avea
o scădere semnificativă a impozitelor şi implicit a veniturilor.
Elekes Köllő Tibor: este îmbucurător că în sfârşit nu se va percepe taxă pentru căruţe, dar
şi faptul că până la urmă, impozitul ce trebuie plătit este mai puţin.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
Este aprobat. cu 10 voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor sărbători oficiale locale în Comuna
Suseni
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
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Este aprobat. cu 10 voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice
pe anul 2011
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
Este aprobat. cu 10 voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere.

În  continuare,  până  la  sosirea  invitaţilor  de  onoare  la  şedinţă,  domnul  primar
Egyed Jozsef prezintă unele probleme legate de dezvoltarea Comunei:
-CEC BANK a  comunicat  intenţia  de  vânzare  a  imobilului  în  care  se  află  şi  sediul
Consiliului Local, situat în Suseni nr. 212. Licitaţia publică este stabilită la data de 21
ianuarie  2011.  Este  necesar  participarea  la  licitaţie  şi  cumpărarea  celeilalte  părţi  a
imobilului pentru Comună.
-negocierile  cu  Lafarge  sunt  în  curs  de  finalizare.  Se  preconizează  primirea  în
sponsorizare pentru ADI Voşlăbeni-Suseni a unei cantităţi însemnate de piatră din care în
4-5 ani se poate realiza canalizare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale.
Molnar Janos: din bugetul local există posibilitatea realizării sistemului de canalizare a
Comunei ?
Egyed Jozsef: în următorii 4-5 ani nu vom planifica învestiţii mari, vom concentra toate
resursele pentru realizarea acestei priorităţi, dar aşteptăm şi rezultatul proiectului depus la
Fondul de Mediu.

Sosesc persoanele propuse de consilierii locali, invitaţi de onoare ai şedinţei pentru
a  fi  premiaţi  pentru  activitatea  desfăşurată  în  anul  2010  prin  care  au  contribuit  la
dezvoltarea Comunei Suseni.

Domnul primar  Egyed Jozsef  salută invitaţii prezenţi şi înmânează diplomele de
excelenţă, cu prezentarea domeniilor de activitate pentru fiecare premiat în parte în care
au realizat rezultate remarcabile, îndemnând la contonuarea activităţi la acelaşi nivel.

După  festivitate,  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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