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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL 

Încheiat  azi  la  data  de 14 februarie  2011 orele  17 în  şedinţa extraordinară 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.
10/10.02.2011 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
15. Horváth Dumitrina

La şedinţă participă primarul Egyed József şi secretarul comunei Suseni, Kovács
Ileana Éva, domnul Sólyom István, consilier în cadrul Primăriei Suseni. 

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 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2011
2) Proiect  de  hotărâre  pentru  stabilirea  veniturilor  potenţiale  provenite  din

valorificarea  bunurilor  şi  stabilirea  criteriilor  proprii  de  evaluare  a  veniturilor
potenţiale în vederea stabilirii dreptului la ajutor social

3) Aprobarea Proceselor verbale al şedinţelor anterioare 
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Preşedintele  de  şedinţă  supune  ordinul  de  zi  procedurii  de  votare  care  este
aprobată în unanimitate de voturi şi se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local pe anul 2011

Egyed József: Stimaţi consilieri ! Proiectul Bugetului local pe anul 2011 a fost pus la
dispoziţia dvs. Ne aflăm la începutul unui an destul de greu, cu posibilităţi  financiare
restrânse.  La  elaborarea  bugetului  am  ţinut  cont  în  primul  rând  de  asigurarea
cheltuielilor neeligibile ale proiectelor nerambursabile finanţate, aflate în implementare.
În primul rând mă gândesc la suma considerabilă ce trebuie asigurată pentru Centrul
local de promovare şi informare turistică din Valea-Strâmbă. Totodată, un aspect foarte
important este şi aplicarea începând cu acest an a prevederilor Legii finanţelor publice
locale, potrivit  căruia veniturile în Proiectul anual de buget pot fi  planificate la nivelul
realizărilor  anului  precedent,  în  cazul  în  care  veniturile  planificate  pentru  anul  fiscal
anterior au fost realizate în procent mai mic de 97 %. Din păcate, la nivelul Comunei
Suseni, există debite foarte mari, care se situează mult peste suma prevăzută de lege.
Din această cauză, în Proiectul bugetului local nu am putut cuprinde suma de 700.000
lei, reprezentând debite restante la impozite şi taxe locale în valoare de 400.000 lei şi
debite provenite din amenzi în suma de 300.000 lei.
Propunerea mea este să parcurgem împreună Bugetul pe capitole, alineate şi articole şi
în cazul în care consideraţi, aşteptăm propunerile Dvs. de modificare.  
Elekes-Köllő  Tibor:  Am efectuat  calcule  în  privinţa  cheltuielilor  cu  salariile  în  baza
Statului de funcţii primit şi am constatat că există diferenţă destul de mare, în jur de
150.000 lei. 
Kolumbán Imre: Am comparat cheltuielile cu salariile cuprinse în Bugetul anului 2008,
unde suma s-a ridicat la 748.000 lei. Consider, că pentru anul în curs cheltuielile cu
salariile au fost calculate la un nivel foarte scăzut.
Elekes-Köllő Tibor: rog pe doamna secretar să calculeze diferenţa.
Kovács  Ileana-Éva: în  primul  rând  în  Statul  de  funcţii  nu  este  cuprinsă  suma
reprezentând îndemnizaţia de şedinţă a consilierilor locali. 
Egyed  József:  După cum se cunoaşte,  la  Centrul  local  de  promovare  şi  informare
turistică trebuie să angajăm două persoane în funcţia de ghid turistic, o persoană va
relua activitatea după terminarea concediului până la 2 ani pentru creşeterea copilului.
Deasemenea,  sperăm  că  va  fi  modificat  Ordonanţa  nr.  34/2009  şi  putem  efectua
angajări pentru numeroasele funcţii vacante din Statul de funcţii aprobat.
Elekes-Köllő  Tibor:  din  ce  se  compune  salariile  asistenţilor  personali?  Şi  aici  am
calculat o diferenţă de 30.000 lei.
Kovács Ileana-Éva: asistenţii personali ai persoanelor cu handicap beneficiează faţă de
salariul lunar şi de indemnizaţie de concediu pentru o lună în fiecare an calendaristic.
Egyed József: Diferenţa de 20-30 mii lei în plus existent la acest capitol este necesară
ca să putem efectua angajări dacă vom avea solicitări în cursul anului.
Deák Endre: în Bugetul  anului  trecut a fost planificată introducerea apei  potabile în
clădirea Primăriei. Au fost efectuate aceste lucrări ?
Egyed József: încă nu am reuşit. Lucrările trebuie efectaute efectuată din spate, prin
curte. Nici nu prea am avut timp, în săptămânile trecute am fost ocupaţi cu cumpărarea
sediului şi cu introducerea încălzirii în încăperea CEC Bank-ului. 
Elekes-Köllő Tibor: solicit ca să primim un raport clar în privinţa asta. 
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Egyed József: veţi primi.
Se  trece  la  Capitolul  Instituţii  publice  subordonate:  Şcoala  Generală  „Elekes

Vencel” din Suseni. 
Elekes-Köllő  Tibor:  domnul  director,  Melles  Géza  a  solicitat  1500  lei  pentru  apă,
canalizare şi salubrizare Mureş-Sat. 
Egyed József: bine, atunci suma trebuie mărită cu 500 de lei. 
Elekes-Köllő Tibor: Solicitarea pentru reparaţii curente s-a ridicat la suma de 30.000
lei, sumă care nu se regăseşte în propunerea de Buget.
Egyed József: propunerea mea este de 15.000 de lei.  
Elekes-Köllő Tibor: şi la capitolul obiecte de inventar suma propusă de domnul Primar
ar trebui să fie majorată.
Grădiniţa de copii  cu program prelungit  a  solicitat  schimbarea aragazului  şi  ar  avea
nevoie de un DVD player. Deasemenea, Şcoala de la Mureş sat necesită un televizor. 
În  ceea  ce  priveşte  suma  planificată  de  50.000  lei  pentru  lemne  de  foc  nu  va  fi
suficientă, trebuie majorată cu suma de 30.000 lei, solicitată de director. Menţionez că
pentru încălzirea clădirii extinse a Grădinţei de copii este necesar o cantitate mult mai
mare de lemne de foc, faţă de cantitatea din anul trecut.    
Egyed József: putem majora sumele, dar de unde să luăm, din ce capitol ?
Elekes-Köllő Tibor: Consiliul de administraţie a Şcolii a luat în unanimitate hotărârea ca
sala profesorală din Şcoala Mureş-Sat să fie transformată în grup sanitar. Propun să
luăm suma de 25.000 lei din cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru realizarea acestor
lucrări. Din cauza acestei lipse, scoala nu primeşte avizul Sanepid pentru funcţionare.
Egyed  József:  Nu  există  proiect  tehnic,  deviz  pentru  calcularea  sumei  care  este
necesară pentru realizarea acestei lucrări. 
Nagy  Árpád: suma  propusă  pentru  excursii  ale  elevilor  poate  fi  regrupată.  Pentru
fiecare excursie părinţii trebuie să plătească.
Sólyom László: suma propusă la capitolul burse nu este mare ?
Egyed  József:  nu,  suma  a  fost  calculată  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în
vigoare.
Elekes-Köllő  Tibor:  am calculat  bugetul  pe  cap  de  elev  şi  am constatat  că  suma
propusă pentru Şcoala Generală Tarisznyás Márton este mai mare decât în cazul Şcolii
Generale Elekes Vencel.
Molnár János: suma în valoare de 25.000 de lei am primit special de la domnul senator
Gyerkó László, la sfârşitul anului trecut care nu a fost cheltuit. Astfel a fost suplimentat
cu această sumă bugetul pentru acest an. 
Deák Endre: care este situaţia cea ce priveşte programul lapte şi corn?
Egyed József: domnul director Melles a solicitat de două ori suma pentru programul
corni şi lapte. 
Gál  Katalin: în  proiectul  de  buget  nu  au  fost  cuprinse  cheltuielile  de  realizare  a
proiectului clădirii şcolii şi grădiniţei de copii care se va construi în satul Chileni.
Egyed József: domnul inginer Albert-Homonnai Marton acum pregăteşte planurile. În
acest an se va realiza numai proiectarea. Cele două şcoli au şi venituri proprii, iar în
cursul anului în funcţie de posibilităţi vom efectua şi rectificări bugetare.
Elekes  Róbert: sumele  destinate  pentru  organizarea  zilelor  sătelor  sunt  prea  mici.
Propun că sumele să fie împărţite după numărul locuitorilor. 
Kolumbán Imre: în cea ce priveşte Chileniul şi Valea Strâmbă, trebuie să efectuăm
modificări după cotă de cap. 
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Elekes-Köllő Tibor: să împărţim în felul următor: 11.000 de lei pentru Suseni, 5.000 de
lei pentru Valea-Strâmbă, 3.000 de lei pentru Chileni şi 1.000 de lei pentru Liban. 
Deák Endre: numai suma de 5.000 de lei este destinată accesării prin proiect de către
organizaţiile nonprofit. În anul trecut suma a fost de 20.000 de lei şi nu a fost cheltuită. 
Egyed József: Consider că această sumă este de ajuns acum la începutul anului. În
cursul  anului  suma va  putea fi  suplimentată  în  funcţie  de  posibilităţi,  prin  rectificare
bugetară.  
Elekes-Köllő  Tibor:  sunt  de  acord  cu  domnul  Primar,  în  cazul  surselor  noi,  suma
trebuie modificată.
Molnár János:  Trebuie să alocăm şi  bisericilor  din Chileni  şi  Suseni  măcar o sumă
simbolică.
Egyed József: părerea mea este că întreaga sumă trebuie alocată bisericii din Valea-
Strâmbă pentru terminarea lucrărilor de renovare.
Salamon Árpád: Biserica din Chileni sărbătoreşte în acest an 250 ani de existenţă.
Propun să alocăm o sumă şi pentru această entitate.
Kolumbán Imre: propun alocarea sumei de 1.000-1.000 lei pentru biserica din Chileni şi
Suseni.
Molnár János: propun scăderea sumelor propuse pentru tipărirea cotidianului Barázda
cu această sumă.
Gáll István: suma destinată pentru sport de 5.000 de lei este foarte mică, avem nevoie
bani pentru trambulină din Valea-Strâmbă.  
Egyed József: până când nu ştim exact destinaţia sumelor nu sunt de acord cu mărirea
sumei respective. Mai întâi situaţia economico-financiară a asociaţiei de sport trebuie să
fie clarificată şi după aceasta putem vorbi despre alocarea de resurse financiare pentru
această asociaţie. Nu văd nici propuneri, nici estimare de buget.
Elekes-Köllő Tibor: suma pentru cotidianul Barázda e prea mult, cheltuielile trebuie să
fie  reduse  la  15.000  de  lei.  Dimensiunea  fotografiile  sunt  mari,  a  crescut  numărul
articolelor inutile, materialele detaliate să fie încărcate pe site-ul oficial al Comunei. A
sosit  timpul  economisirii.  Iar  banii  economisiţi  astfel  trebuiau  separate  la  fond  de
rezervă. 
Egyed József: încercăm atragerea de surse din afara bugetului pentru acoperirea în tot
sau  în  parte  a  acestor  cheltuieli,  vom depune  proiecte  în  acest  sens.  Deocamdată
propun alocarea sumei de 20.000 lei, iar în cazul în care reuşim să găsim altă sursă de
finanţare, putem rectifica suma la 10.000 de lei.  Deasemenea voi  efectua tratate cu
tipografiile în privinţa reducerii tarifelor aplicate.
Gál Katalin: cotidianul  Barázda este un cotidian  public-cultural.  Am dori  o listă care
cuprinde titlurile articolelor care nu au conţinut informaţii privind comuna Suseni. Şi dacă
doriţi putem să redactăm un cotidian prin xerox ca în comunele învecinate. 
Elekes-Köllő Tibor: eu am probleme cu dimensiunea fotografiilor.    
Salamon Árpád: majoritatea articolelor se ocupă cu grădiniţă şi cu şcoală. 
Egyed József: vom efectua demersuri ca să micşorăm cheltuielile de tipografie. 
Elekes  Róbert:  din  ce  se  compun  cheltuielile  funcţionării  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară Voşlăbeni-Suseni?
Egyed József: din salariile angajaţilor şi din cheltuielile de întreţinere şi funcţionăre a
autoturismului Dacia. 
Elekes-Köllő Tibor: de ce primeşte bani Fundaţia Şansa fără concurs?
Egyed József: activitatea şi munca lor vorbeşte de sine.
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Elekes-Köllő Tibor: ce conţine capitolul reparaţii de drumuri?
Egyed  József:  cheltuielile  de  deszăpezire  şi  cheltuielile  de  întreţinere  a  drumurilor
comunale.
Egyed József: După cum se poate constata, am propus vânzarea tractoarelor. Părerea
mea este că nu mai este rentabilă funcţionarea lor.  În acest an amândouă necesită
reparaţia motoarelor, care ar costa în jur de 5.700 lei/bucată, iar sumele obţinute de
chiria lor este foarte mică, nu acoperă cheltuielile de funcţionare. Care ar fi propunerea
Consiliului în privinţa vânzării ? 
Elekes-Köllő  Tibor:  din  preţul  tractoarelor  am  putea  întreţine  parcurile,  putem  să
cumpărăm o remorcă. 
Totodată, menţin punctul de vedere în privinţa realizării grupului sanitar la Şcoala din
Mureş-Sat. Propun micşorarea cu această sumă de 25.000 lei a fondului de rezervă
Egyed József: nu propun modificarea acestui capitol. În momentul de faţă nu există
proiect tehnic, nu există deviz cu cheltuielile acestei lucrări. Dealtfel consider că suma
de 25.000 de lei este sumă foarte mare pentru această investiţie.
Nagy Árpád: lucrările pot fi efectuate din 15.000 de lei. 
Egyed  József:  includem suma în  preţul  de  vânzare  a  tractoarelor.  Majorăm nivelul
sumei de vânzare a tractoarelor la 45.000 lei şi din această sumă 15.000 de lei vor fi
destinate înfiinţării grupului sanitar la Şcoala din Mureş-Sat.
Sólyom László: pompierii din Chileni au nevoie de bani pentru combustibil. 
Egyed József: Notez modificările propuse: la Şcoala Generală Elekes Vencel suma de
2.000  de  lei  pentru  excursii,  pentru  alte  obiective  de  inventar  3.000  de  lei.  De  la
cheltuielile cotidianului  Barázda luăm sumele pentru bisericile din Chileni şi Suseni, iar
restul 5.000 de lei propun să fie alocat sportului. 
Sólyom László: Comisia economică, amenajarea teritoriului şi urbanism a acordat aviz
favorabil proiectului de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare care
este aprobat în unanimitate de voturi, cu 15 voturi „Da”.

2) Proiect  de  hotărâre  pentru  stabilirea  veniturilor  potenţiale  provenite  din
valorificarea  bunurilor  şi  stabilirea  criteriilor  proprii  de  evaluare  a  veniturilor
potenţiale în vederea stabilirii dreptului la ajutor social

Secretarul Comunei Suseni prezintă proiectul de hotărâre. 
Molnár János: în numere ce înseamnă asta faţă de anul trecut ?
Mihálydeák Ervin: suma minimă să fie aprobată.   

Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, care
este aprobat în unanimitate de voturi, cu 15 voturi „Da” 

3) Aprobarea Proceselor verbale al 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  procesul verbal al şedinţei
anterioare ţinută la data de 31 ianuarie 2011 a cărui aprobare a fost amânată şi procesul
verbal al şedinţei din data de 8 februarie 2011.
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Gál Katalin:  am constatat efectuarea unei corecturi în Procesul verbal din data de 31
ianuarie 2011, dar nici corectura nu corespunde cu alocaţia mea din şedinţă.
Secretarul comunei propune corectarea Procesului verbal în timpul şedinţei, care este
realizată conform cu cele solicitate de d-na consilier Gál Katalin.
Molnár János: Doresc să menţionez că la şedinţa din data de 08.02.2011 nu am spus
că cotidianul Barázda este un cotidian de şcoală. 
Elekes-Köllő Tibor:  pentru şedinţa următoare de consiuliu, ar fi  bine să fie realizată
conexiune de internet în sala de şedinţă.

Preşedintele de şedinţă supune Procesele verbale procedurii de votare care sunt
aprobat cu unanimitatea voturilor cu observaţia ca corecturile solicitate să fie efectuate.

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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