
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL 

Încheiat azi la data de 31. ianuarie 2011 orele 18 în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 

Convocarea  Consiliului  Local  al  comunei  Suseni  în  şedinţă  s-a  efectuat  cu
respectarea prevederilor  art.  39 din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică
locală,  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  prin  Dispoziţia  nr.
5/26.01.2011 a primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

1. Deák Endre
2. Egyed Márta
3. Elekes József
4. Elekes-Köllő Tibor
5. Elekes Róbert
6. Gál Katalin
7. Gál Stefan
8. Király László
9. Kolumbán Imre
10. Molnár Ioan
11. Nagy Árpád
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László
14. Mihálydeák Ervin

Lipseşte motivat doamna consilier Horváth Dumitrina. 

La şedinţă participă primarul Egyed József şi secretarul comunei Suseni, Kovács
Ileana Éva,  domnul  Sólyom István,  consilier  în  cadrul  Primăriei  Suseni  şi  d-l  Simon
Attila, administrator SC SIMACOM SRL. 

Preşedintele  de  şedinţă,  domnul  viceprimar,  Mihálydeák  Ervin  constatând  că
şedinţa este legal constituită salută cei prezenţi şi declară deschisă şedinţa ordinară a
consiliului local. 

Întrunirea  Consiliului  Local  comunal  a  fost  cerută  de  primarul  comunei   cu
următoarele proiecte de ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2011
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2) Proiect de hotărâre privind reactualizarea tarifelor de colectare, precolectare şi
transport al deşeurilor menajere pentru persoanele fizice şi juridice din comuna
Suseni

3) Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  HCL  nr.  55/2010  privind  stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011

4) Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  schemei  de  ajutor  de
minimis, privind acordarea facilităţilor fiscale pentru persoanele juridice care îşi
desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Suseni

5) Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru SC SIMACOM
SRL Suseni

6) Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobare  realizare  Amenajament  Silvic  pentru
terenurile  forestiere  din  proprietatea  publică  a  Comunei  Suseni  şi  al  Şcolii
Generale din Chileni

7) Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare 
8) Probleme curente 

Preşedintele  de  şedinţă  propune  schimbarea  ordinii  de  zi  prin  începerea
dezbaterilor cu punctele nr. 4 şi 5 şi supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse.
Ordinea de zi modificată conform propunerilor efectuate de dl. Viceprimar este aprobată
în unanimitate de voturi şi se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  schemei  de
ajutor  de  minimis,  privind  acordarea  facilităţilor  fiscale  pentru
persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-
teritorială a Comunei Suseni

Egyed József: în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a ieşit la iveală
că declaraţia de impunere depusă de SC SIMACOM SRL nu corespundea cu
bilanţul  societăţii  respective,  evaluarea  clădirilor  nu  a  fost  înregistrat  în
conformitate cu prevederile  legale.  Din acest  motiv  la stabilirea impozitului  pe
clădiri s-a aplicat procentul de 10 %, rezultând  ,  creanţe de bază în valoare de
19.360  lei  şi  majorări  de  întârziere  în  valoare  de  13.165.  Azi  am discutat  cu
administratorul firmei, d-l Simon Attila, care a propus achitarea sumei datorate
eşalonat, fără majorarea de întârziere (20000 lei) până la sfârşitul anului 2011.
Dacă  suma  respectivă  va  fi  achitată  în  timp,  firma  ar  putea  beneficia  de
prevederile proiectului de hotărâre, de ajutorul de minimis constând în scutirea de
plata majorărilor de întârziere. Dealtfel şi în municipiul Gheorgheni s-a procedat
asemănător în anul 2010 în mai multe cazuri. Cer Consiliului local să voteze de
principiu acordarea, la sfârşitul anului a acestui ajutor de minimis în cazul în care
va fi achitat creanţa de bază.

Simon Attila, administrator SC SIMACOM SRL: dacă achit creanţa de bază în
11 luni,  cer  Consiliului  local  să  aprobe  acordarea  ajutorului  de  minimis,  care
constă în scutirea achitării majorărilor de intârziere.
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Sólyom László: raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajare
a teritoriului şi urbanism este pozitivă.

Simon  Attila,  administrator  SC  SIMACOM  SRL:  le  mulţumesc  domnilor
consilieri şi domnului primar.

Dl. Simon Attila părăseşte sala de şedinţă.

Elekes Róbert: câte firme au de plătit impozite restante în afara SC SIMACOM
SRL?

Egyed József: au mai fost 6-7 firme, dar ele şi-au plătit datoriile imediat. 

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
care este aprobat cu unanimitatea voturilor. 

Tot  în  unanimitate  de  voturi  este  aprobată  acordul  de  principiu  pentru
acordarea ajutorului de minimis la sfârşitul anului pentru SIMACOM SRL.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru SC
SIMACOM SRL Suseni

Sólyom László:  raportul  de  avizare  al  Comisiei  economico-financiare,  amenajare  a
teritoriului şi urbanism este pozitivă.

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
care este aprobat cu unanimitatea voturilor. 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2011
Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare

care este aprobat cu unanimitatea voturilor.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  reactualizarea  tarifelor  de  colectare,
precolectare  şi  transport  al  deşeurilor  menajere  pentru  persoanele
fizice şi juridice din comuna Suseni

Egyed József: am efectuat ma i multe variante de calcul pentru a ajunge cât mai
aproape de numărul  real  al  locuitorilor  care plătesc tariful,  care sunt în jur de
3700. SC Ave Huron SRL doreşte majorarea tariful cu 26 de bani/persoană/lună. 

Deák Endre: majorarea din anul trecut a fost cerută datorită faptului că gunoiul
trebuie  transportat  la  Cekend.  După  două  luni  au  încheiat  un  contract  cu
depozitul GO SA din Gheorgheni şi gunoiul a fost transportat acolo.

Egyed József: propunerea mea este următoare: formăm o comisie de negociere
care va discuta cu reprezentanţii SC Ave Huron SRL.

Egyed Márta: cine nu are pubelă să plătească cu 6 şase lei mai mult.
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Gál Stefan: ar fi normal că în timpul iernii colectarea să fie efectută numai o dată pe
lună. 

Egyed József:  avem nevoie de un avocat sau consilier juridic cu care putem
verifica toate versiunile posibile ale neaprobării majorării tarifului.
 Membrii  comisiei de negociere sunt domniile consilieri:  Elekes  Róbert,  Elekes
Köllő Tibor, Molnár János, Gál Stefan, Deák Endre, Sólyom László.

3. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  HCL  nr.  55/2010  privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
care este aprobat cu unanimitatea voturilor.

6. Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobare  realizare  Amenajament  Silvic
pentru terenurile forestiere din proprietatea publică a Comunei Suseni
şi al Şcolii Generale din Chileni

Sólyom László: raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajare
a teritoriului şi urbanism este pozitivă.

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare
care este aprobat cu unanimitatea voturilor.

7. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare 

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
procesele verbale ale şedinţelor anterioare şi îl supune aprobării Consiliului Local
comunal.

Preşedintele  de şedinţă supune procedurii  de votare procesele  verbale,
care sunt aprobate cu unanimitatea voturilor.

8. Probleme curente 

Elekes-Köllő Tibor: ar fi bine ca înaintea fiecărei şedinţă de consiliu să primim
procesele verbale anterioare în timp util, pentru a putea fi studiate.

Gál  Katalin:  am  remarcat  de  câteva  ori  că  copiii  din  formaţia  de  dans
Csipkebogyo din satul Chileni au nevoie de sala mică, cea ce aparţine Căminului
Cultural şi acum dă loc expoziţiei Jakab Antal. Propun ca expoziţia să fie mutată
în sala bibliotecii  Jakab Antal,  fiindcă probele  de dansuri  sunt  ţinute  acum la
Căminul Cultural, unde nu există posibilitate de încălzire. 

Egyed József: o să vorbesc cu preotul.
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Gál Katalin: domnul Lázár Ákos, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Bovine
din Suseni a  făcut  o declaraţie ciudată în cotidianul  Hargita  Népe şi  membrii
Asociaţiei  Crescătorilor de Bovine din Chileni m-au rugat să reacţionez la acest
articol. Eu cred că ar fi bine ca domnul primar să reacţioneze oficial, ori prin ziarul
Hargita Nepe, ori prin ziarul Barazda. În continuare se citeşte articolul de presă şi
se poartă discuţii pe această temă.    

Elekes József: a-şi dori să mă interesez despre cumpărarea sediului.

Egyed József: licitaţia s-a organizat în conformitate cu cele cuprinse în Caietul
de sarcini. În afară de noi au mai luat parte doi canidaţi. Preţul adjudecat de noi
este 57500 euro. Acum aşteptăm validarea rezultatului de la Bucureşti, după care
urmează încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Elekes-Köllő Tibor: la şedinţa anterioară am cerut cuprinderea în bugetul local a
sumelor  necesare realizării  grupului  sanitar  la  Şcoala din Mureş sat  şi  pentru
acest lucru, am cerut verificarea Documentaţiei de avizare depus la POR.

Egyed József:  încă nu am verificat  proiectul,  dar vom face. Chiar şi  acum la
sfârşitul şedinţei putem să ne uităm în proiecte. Şi vom căuta rezolvarea acestei
probleme.

Molnár János: în luna august am cerut să fie prezent la şedinţă şeful postului de
poliţie. Vă rog să chemaţi pe domnul şef la şedinţa următoare.

Egyed József: am notat, vom chema şeful de post la următoarea şedinţă.

Nagy Árpád: care este situaţia cu renovarea căminului cultural? 

Egyed József:  conform studiul de fezabilitate cheltuielile renovării sunt în jurul
2.000.000 lei. Momentan nu există programe deschise la care am putea depune
proiectul, dar studiul de fezabilitate este gata şi dacă apare ceva depunem.

Deák Endre: în ce fază de construcţii se află staţia de pompieri?

Egyed József: fundaţia este finalizată, iar după veştile primite şi în acest an vom
Consiliul Judeţean va aloca o sumă pentru continuarea lucrărilor. 

Molnár  János:  ar  fi  bine  să  închirieze  comuna  Suseni  trambulina  din  Valea
Strâmbă. 

Egyed József: Comuna nu are asemenea posibilităţi.

Preşedintele de şedinţă 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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