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Nr. 204/2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 7 ianuarie 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. 353 din 2020 a primarului comunei 

Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint István-Tibor 

2. Bartalis Csaba 

3. Elekes József 

4. Elekes Szabolcs 

5. Gál Katalin 

6. Gergely Róbert 

7. Jakab Attila 

8. Kovács Attila 

9. Kovács Ernő 

10. Kovács Levente 

11. Marthy Barna 

12. Mihálydeák Ervin 

13. Molnár Rita 

14. Szabó Ágoston Attila 

 

La ședință sunt prezenți toți membrii consiliului local.  

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 Bálint István, constată că sedinţa este 

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

Consiliului Local al comunei Suseni. 
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Președintele ședinței face cunoscută consilierilor prezenți proiectele de pe ordinea 

de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2021-

2022 a comunei Suseni 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentanților Consiliului Local 

al Comunei Suseni în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentantului Consiliului Local 

al Comunei Suseni în Adunarea Generală a  SC ”AQUASERV MAROS” SRL 

4. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea Organigramei,  Satului de funcții 

respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. 

Completare:  

5. Proiect de hotărâre privind constatatea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Tótpál 

László, ales pe lista AMT-EMSZ și declararea ca vacant a locului deținut de acesta 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunilor 

de dezvoltare și funcționare la data de 31.12.2020 din excedentul anului precedent 
 

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

cu 14 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 

2021-2022 a comunei Suseni 

Kovács Ileana Éva: Este propusă spre aprobare aceeași rețea școlară. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Gál Katalin: Comisia socio-culturală a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bálint István: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentanților Consiliului 

Local al Comunei Suseni în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ” 

Kovács Ileana Éva: S-au eliberat două locuri în adunarea generală a asociației de 

dezvoltare, având în vedere că domnul Sólyom László nu mai este membru al consiliului, 
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iar domnul Tótpál László s-a retras din consiliul local. De aceea la ședințele comisiilor de 

specialitate pe aceste posturi s-au propus domnul consilier Kovács Levente și doamna 

consilier Molnár Rita.  

Kovács Ernő: Comisia agricolă a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bálint István: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentantului 

Consiliului Local al Comunei Suseni în Adunarea Generală a  SC 

”AQUASERV MAROS” SRL 

Kovács Ileana Éva: Tot ca urmare a alegerilor locale, s-a eliberat postul domnului 

Sólyom Máté, reprezentantul consiliului local în adunarea generală a firmei. În cadrul 

ședinței comisiei de specilitate s-a propus în acest post domnul viceprimar Kovács Attila.  

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Ernő: Comisia agricolă a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bálint István: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

4. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea Organigramei,  Satului de 

funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. 

Kovács Ileana Éva: Trebuie aprobat statul de funcții și organigrama furnizorului 

serviciului de apă și canalizare. Sunt propuse 17 posturi, din care 4 personal administrativ,  

1 administrator, care este conducătorul serviciului, 1 șef de stație la rețeaua de apă și 

canalizare, 2 șoferi și 9 muncitori.  

Marthy Barna: Am rugămintea, ca după ce s-a angajat personalul, să ne aduceți la 

cunoștință câte posturi au fost ocupate. 

Kovács Ileana Éva: Va fi publicat pe pagina de internet a comunei. Consiliul local va 

trebui să aprobe și bugetul acestei firme. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Kovács Ernő: Comisia agricolă a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bálint István: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind constatatea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al 

domnului Tótpál László, ales pe lista AMT-EMSZ și declararea ca vacant a 

locului deținut de acesta 
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Kovács Ileana Éva: Conform cu prevederile Codului administrativ, dacă cineva 

demisionează din funcția de consilier local, atunci consiliul local trebuie să ia cunoștință 

de acest lucru luna următoare demisiei consilierului local, pentru a putea iniția procedura 

de validare a următorului consilier local. Momentan trebuie să constatăm demisia 

domnului Tótpál László din data de 30 decembrie 2020. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bálint István: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

secţiunilor de dezvoltare și funcționare la data de 31.12.2020 din excedentul 

anului precedent 

Kovács Ileana Éva: La secţiunea de funcţionare şi la secţiunea de dezvoltare s-a 

înregistrat deficit, care se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi. 

Kovács Attila: Comisia economică a aprobat proiectul de hotărâre. 

Bálint István: : Supune proiectul procedurii de votare, iar aceasta se aprobă cu 14 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

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 

  Bálint István           Kovács Ileana-Éva 


