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Nr. 3140/2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 17 septembrie 2020 orele 1900 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. 133 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ prin Dispoziţia nr. 151 din 2020 a primarului comunei 

Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István-Tibor 

3. Elekes József 

4. Elekes-Köllő Márta 

5. Gál Katalin  

6. Kovács Ernő 

7. Kovács Levente 

8. Mihálydeák Ervin 

9. Miklós Károly 

10. Sólyom László 

11. Szabó Ágoston Attila 

12. Tótpál László 

 

De la ședință lipsesc domnii Marthy Barna și Sólyom Máté.  

La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József, d-na secretar Kovács Ileana 

Éva și doamna Elekes-Köllő Angéla, însărcinată cu întocmirea procesului verbal al 

ședinței. Ședința se desfășoară în limba maghiară.  

Președintele de ședință, doamna consilier Elekes-Köllő Márta salută pe cei 

prezenţi, constată că sedinţa este legal constituită şi declară deschisă şedinţa Consiliului 

Local al comunei Suseni.  

Președintele ședinței face cunoscut consilierilor prezenți proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului Clădirea Serviciului de 

Pompieri Voluntari Suseni și a imobilului WC la Consiliul Local Suseni din 

domeniul public în domeniul privat al Comunei Suseni 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei 

Suseni pe Trimestrul II al anului 2020 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 

2020 Parohiei Romano Catolică din satul Chileni, comuna Suseni 

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prețului de pornire al licitației și 

modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2020, produse 

accidentale II, cuprinse în  prin APV nr. HR 15958819 AC II  din 03.08.2020 

partida 13322 și nr. HR 15958819 AC II  din 29.07.2020 partida 13321 emisă de 

O.S. Miercurea-Ciuc 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al Comunei 

Suseni pe anul 2020 

Completare:  

6. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare din data de 29 iulie și 12 și 

21 august 2020 

 

Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi. Ordinea de zi se aprobă 

cu 10 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă.  

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului Clădirea Serviciului 

de Pompieri Voluntari Suseni și a imobilului WC la Consiliul Local Suseni din 

domeniul public în domeniul privat al Comunei Suseni 

Egyed József: Solicităm trecerea a două imobile din domeniul public în domeniul privat 

al comunei, pentru a le putea demola ulterior. 

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Elekes-Köllő Márta: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei 

Suseni pe Trimestrul II al anului 2020 

Egyed József: Vă rog să aprobați execuția bugetară. Dacă aveți întrebări, vă stăm la 

dispoziție cu doamna contabilă. Totul a fost cheltuit conform celor aprobate de consiliul 

local. 

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Elekes-Köllő Márta: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local 

pe anul 2020 Parohiei Romano Catolică din satul Chileni, comuna Suseni 
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Egyed József: Parohia dorește să repare gardul din jurul bisericii, pentru această lucrare 

solicită sprijin financiar. 

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Szabó Attila-Ágoston: Comisia socio-culturală a aprobat proiectul de hotărâre. 

Elekes-Köllő Márta: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prețului de pornire al licitației 

și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2020, 

produse accidentale II, cuprinse în  prin APV nr. HR 15958819 AC II  din 

03.08.2020 partida 13322 și nr. HR 15958819 AC II  din 29.07.2020 partida 

13321 emisă de O.S. Miercurea-Ciuc 

Egyed József: Toți membrii consiliului local au văzut actele de punere în valoare, propun 

spre aprobare prețurile de referință propuse de comisia economică. 

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre și a propus prețurile 

de referință de 124 lei și 110 lei. 

Elekes-Köllő Márta: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

Comunei Suseni pe anul 2020 

Egyed József: Comuna a primit suma de 500.000 lei din fondul de rezervă și propunem 

cheltuirea acestei sume în următorul fel: 100.000 lei pentru proiectul after school, 15.000 

lei pentru școală pentru acoperirea diferitelor cheltuieli, 5.000 lei pentru cheltuieli de 

editare, 270.000 lei proiectul de canalizare, 100.000 lei pentru proiectul de puț forat și 

10.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea alegerilor locale. 

Sólyom László: Toate echipamentele sunt incluse în suma de 100.000 lei de la proiectul 

after school? 

Egyed József: Da, această sumă include și mobilierul și terenul de joacă, dar și jucăriile 

cu caracter didactic. 

Sólyom László: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Elekes-Köllő Márta: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 12 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

6. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare din data de 29 iulie și 

12 și 21 august 2020 

Elekes-Köllő Márta: Supune procesele verbale din data de 29 iulie, 12 și 21 august 2020 

procedurii de votare, iar acestea se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi fără voturi 

împotrivă. 
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Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi 

declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Elekes-Köllő Angéla Gabriela 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR GENERAL UAT 

  Elekes-Köllő Márta              Kovács Ileana-Éva 


