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Nr. 479/2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 5 februarie 2021 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. 38 din 2021 a primarului comunei Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bartalis Csaba 

2. Elekes József 

3. Elekes Szabolcs 

4. Gál Katalin 

5. Gergely Róbert 

6. Jakab Attila 

7. Kovács Attila 

8. Kovács Ernő 

9. Mihálydeák Ervin 

10. Molnár Rita 

11. Szabó Ágoston Attila 

 

De la ședință lipsesc domnii consilieri Bálint István-Tibor, Marthy Barna și Kovács 

Levente.  

La şedinţă mai participă: d-na secretar Kovács Ileana Éva și doamna Elekes-Köllő 

Angéla, însărcinată cu întocmirea procesului verbal al ședinței. Ședința se desfășoară în 

limba maghiară.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bartalis Csaba, constată că sedinţa este 

legal constituită, salută pe cei prezenţi şi declară deschisă şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local al comunei Suseni. 

Președintele ședinței face cunoscută consilierilor prezenți proiectele de pe ordinea 

de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unor 

imobile aflate în domeniul public al comunei Suseni, necesare accesului în 

perimetrul de exploatare a carierei Suseni în beneficiul CRH CIMENT (Romania) 

S.A. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 91/2020 

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 

 

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

cu 11 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere 

asupra unor imobile aflate în domeniul public al comunei Suseni, necesare 

accesului în perimetrul de exploatare a carierei Suseni în beneficiul CRH 

CIMENT (Romania) S.A. 
Egyed József: Conducerea firmei de exploatare la cariera din Suseni a intentat proces 

împotriva taxei de mediu stabilit de Consiliul Local, pe motiv că această taxă a fost 

stabilită fără efectuarea unui studiu în prealabil pentru a măsura care sunt pagubele 

produse de firmă. Însă în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care firma face 

exploatare pe o suprafață care nu este în proprietatea ei, atunci este obligată să plătească 

Consiliului Local o taxă de acces în perimetrul de exploatare a carierei Suseni. Am invitat 

conducerea firmei la discuții și ne-am înțeles astfel ca noi să desființăm taxa de mediu, 

firma să-și retragă plângerea privind taxa de mediu, iar valoarea taxei de acces să fie egală 

cu impozitul pe care l-a plătit până acum pentru suprafața de teren pe care o are în 

exploatare.  

Kovács Ernő: Comisia agricolă a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bartalis Csaba: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 

voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 

91/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 

Egyed József: Cu această hotărâre desființăm taxa de mediu.  

Kovács Ernő: Comisia agricolă a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bartalis Csaba: Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 11 voturi 

pentru, fără abţineri şi 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 

  Bartalis Csaba           Kovács Ileana-Éva 


