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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la  data  de  18  ianuarie  2011  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.  3  din  data  de  14  ianuarie  2011  a  primarului
comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

1. Deák Endre
2. Elekes József
3. Elekes Köllő Tibor
4. Elekes Róbert
5. Gál Katalin
6. Gál Ştefan
7. Horváth Dumitrina
8. Király László
9. Kolumbán Imre
10. Mihálydeák Ervin
11. Molnár Ioan
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László
Lipsesc motivat consilieri Egyed Marta 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, dl. viceprimar 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 cumpărării prin licitaţie publică a
cotei părţi proprietate CEC BANK din imobilul situat în comuna Suseni nr.
212, sediul Primăriei comunei Suseni

Se propune completarea ordinii de zi cu „Probleme curente”.

Preşedintele de şedinţă, dl. viceprimar Mihálydeák Ervin supune la votare ordinea de
zi  cu  completarea  propusă,  care  este  aprobată  în  unanimitate  de  voturi  şi  se  trece  la
dezbaterea proiectului de hotărâre.

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cumpărării prin licitaţie publică
a cotei părţi proprietate CEC BANK din imobilul situat în comuna Suseni nr. 212,
sediul Primăriei comunei Suseni
Proiectul de hotărâre este prezentat de dl. Primar Egyed József. Caietul de sarcini a fost
transmis consilierilor, se cunosc condiţiile de participare la licitaţie. Un lucru important
este să fie  cel puţin trei  ofertanţi,  dintre care doi să depună garanţia de participare la
licitaţie de 10 % din suma supusă la licitaţie. Se pregăteşte documentaţia şi sperăm să
achiziţionăm clădirea la cel mult primul pas de licitaţie, ceea ce înseamnă în jur de 1.000
euro peste suma supusă licitaţiei.
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare. Este aprobat cu
13 voturi pentru, fără vot împotrivă sau abţinere 

2. Probleme curente
Egyed József: HARMOPAN SA a depus o cerere prin care solicită stabilirea unei taxe
mai mici de 50 lei (care este stabilită prin HCL de aprobare a impozitelor şi taxelor locale
pe  anul  2011)  pentru  activitatea  de  comercializare  ambulantă  de  pâine.  După  cum
reprezentanţii societăţii au prezentat, se preconizează vânzarea pâinii şi altor produse de
panificaţie  dintr-o  maşină  special  amenajată  în  acest  scop,  care  ar  opri  la  locuri
prestabilite.
Kolumbán Imre: iniţiativa este bună, există şi în judeţul Covasna.
Sólyom László: nu este idee bună, va deranja circulaţia pe drumurile publice.
Elekes Köllő Tibor: având în vedere că este vorba de o activitate nouă, fără precedent nu
se poate preconiza ce situaţie ar crea atât în cadrul comercianţilor locali cât şi în cadrul
populaţiei, cunpărătorii locali.
Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  propunerea  de  amânare  a  luării  deciziei  pentru
următoarea şedinţă. Este aprobat în unanimitate.
Molnár  János: având  în  vedere  că  este  în  curs  de  finalizare  bugetul  local,  propune
domnului  primar  să  prezintă  proiectele  de  investiţii  pentru  anul  2011.  Pentru  Valea-
Strâmbă ar fi foarte important ca Asociaţia sportivă să reîncepe activitatea.
Elekes Köllő Tibor: solicit ca sumele alocate oganizaţiilor civiles ă fie accesibilie pentru
fiecare organizaţie. Ar fi bine să fie continuată practica începută acum 2 ani, de alocare a
banilor în bază de proiecte depuse .
Egyed József: organizaţiile solicitante au primit alocaţii, dar sunt de acord, în Proiectul de
buget pentru anul 2011 vor fi incluse sumele.
Elekes Köllő Tibor: ce va fi la terenul de fotbal ? Grâu ? 
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Egyed József: din cauza degradării se efecuează lucrări de reînnoire a gazonului. A fost
consultat o firmă de specialitate, care a propus să arăm terenul, după care la primăvară
urmează alte lucrări de recondiţionare a solului, finalizat cu semănarea gazonului.
Elekes Köllő Tibor: renovarea clădirii de la terenul de fotbal: s-a realizat ceva ?
Egyed József: primul lucru de care ar fi nevoie este realizarea Studiului de fezabilitate,
dar  în  acest  an  fondurile  în  afara  implementării  proiectelor  vor  fi  concentrate  asupra
canalizării.
Elekes Köllő Tibor: avem în Primărie urbanist ? 
Egyed József: da, în funcţia de consilier al primarului a fost angajat dl. inginer Marthy
Attila din Chileni. Acest post este inclus în Organigrama aprobată şi angajarea era foarte
necesară din cauza lipsei acute de personal cu care ne-am confruntat în toamna anului
trecut.  Ideea este ca dl.  Marty să lucreze împreună cu Egyed Imre, în cadrul Biroului
urbanism şi Biroului de protecţie civilă, dar şi la implementarea proiectelor contractate.
Elekes  Köllő  Tibor: dacă  sunt  noi  veşti  în  ceea  ce  priveşte  proiectul  depus  pentru
renovarea şcolilor din Suseni ? Dacă nu, ar fi necesar cuprinderea în Bugetul pe anul 2011
a unor sume pentru realizarea celor mai importante lucrări.
Egyed József: Nu, încă suntem pe lista de aşteptare.
Elekes  Róbert: mă interesează  planurile  de  renovare  a  Morii  de  apă  şi  totodată  cer
domnului primar ca în articolele apărute în presa locală să nu scrie doar în nume propriu
Egyed József: Asociaţia „Pro Muzem” din Gheorgheni a câştigat suma de 30.000 lei de la
Consiliul Judeţean pentru realizarea Studiului de fezabilitate al renovării Morii. În prezent
se efectuează inventarierea şi restaurarea mobilierului de către asociaţia sus menţionată.
În ceea ce priveşte planurile pentru realizarea lucrării de renovare în viitor, Dl. Bányász
József  are  o  idee foarte  bună,  de  a  depune proiect  la  Fundaţia  Szülőföld,  în  vederea
organizării aici în Comună a unui program pentru păstrarea meseriei de dulgher, în cadrul
căreia prin practica participanţilor s-ar putea realiza din sumă mică renovarea.
Kolumbán Imre: este foarte bună ideea de renovare a clădirii magazinului din Chileni şi
dacă există posibilităţi, ar fi bine continuarea lucrărilor şi la Centrul Civic din Chileni.
Egyed József: la Chileni s-a hotărât demolarea clădirii grădiniţei şi realizarea în aceea
curte a unei clădiri mai mari, în care să aibă loc alături de Grădiniţa de copii şi Şcoala
Generală din Chileni. Realizarea planurilor de panoramă este în curs de execuţie de către
echipa de arhitecţi ai dl-lui Albert Homonnai Marton, cum este în curs de realizare şi
planul de panoramă pentru extinderea casei mortuare din Suseni.
Gál Katalin: este foarte îmbucurător construirea unei noi şcoli şi  grădiniţe la Chileni.
Solicit din nou realizarea parcării în faţa cimitirului din Chileni.
Sólyom László: în ce stadiu de află tratatele cu societatea Lafarge ? 
Egyed  József:  societatea  Lafarge  este  dispusă  să  sponsorizeze  asfaltarea  drumurilor
comunale prin alocarea anuală de piatră de carieră pentru realizarea asfaltării anuale a 1,5
km de drum comunal. Cererea de sponsorizare a fost depusă în numele ADI Voşlăbeni-
Suseni,  care va fi  analizat  la  şedinţa Consiliului  de  Administraţie  de la  sfârşitul  lunii
ianuarie. Situţia economică a Asociaţiei Pro Suseni nu este clară, de aceea se va lucra cu
ADI-ul.
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Gál Istvan: imediat au trecut trei ani din mandat şi în satul Valea-Strâmbă nu s-a realizat 
nici o investiţie.
În Suseni au existat multe realizări, de asemenea şi în Chileni s-a realizat câte ceva. În
Valea-Strâmbă funcţionarul de la Primărie lucrează în clădirea de depozit a Asociaţiei de
pompieri voluntari, clădirile de la terenul de fotbal din Valea-Strâmbă şi de la Kutfo sunt
degradate. De aceea solicit alocarea de fonduri pentru a fi investite în Valea-Strâmbă.
Egyed József: Au fost transmise Consiliului Judeţean fişele pentru solicitarea de fonduri
pentru investiţii, pe care rog să le citeşti. Prioritate pentru acest an este implementarea
Proiectului  pe  măsura  313 în  Valea-Strâmbă,  în  care  suma de 400.000 de lei  trebuie
plătită de Comuna Suseni.
Molnár János: şi în cazul alocării sumelor pentru biserici se poate vedea că biserica din
Valea-Strâmbă a primit bani mai puţin decât biserica din Suseni. Satul Valea Strâmbă este
neglijată, aceasta este şi opinia conducerii UDMR-ului, potrivit căruia dacă canalizarea
din  Valea-Strâmbă  ar  fi  fost  cuprins  în  întregime în  proiectul  depus  pe  măsura  322,
proiectul ar fi fost finanţat. 
Egyed József: noi încercăm să investim în egală măsură în fiecare dintre sate, dar cerem
ca fiecare organizaţie să folosească puterile proprii de atragere de fonduri necesare pentru
realizarea investiţiilor dorite.

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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