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Nr. 680/2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi la data de 24 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. 42 din 2021 a primarului comunei Suseni. 

 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István-Tibor 

3. Bartalis Csaba 

4. Elekes József 

5. Elekes Szabolcs 

6. Gál Katalin 

7. Gergely Róbert 

8. Jakab Attila 

9. Kovács Attila 

10. Kovács Ernő 

11. Mihálydeák Ervin 

12. Molnár Rita 

13. Szabó Ágoston Attila 

 

De la ședință lipsesc domnii consilieri Kovács Levente și Marthy Barna. 

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 aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru 

furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Suseni 

și a  modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 89/2020 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare al  Comunei Suseni, către S.C. Aquaserv Maros 

S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate 

publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna 

Suseni  

3. Probleme curente 

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

cu 13 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru 

furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei 

Suseni și a  modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare 

Egyed József: Până când firma va primi licența de la ANRSC și se va aproba prețul apei, 

până atunci consiliul local are dreptul să stabilească un preț provizoriu, pentru ca firma să 

nu rămână fără venituri și să nu dea faliment. Aceste prețuri ar trebui aprobate, pentru ca 

firma să poată încheia contracte cu oamenii. S-au propus următoarele prețuri: la apa 

potabilă taxa de – 3,80 lei/metru cub cu TVA cu tot, din care 2,15 lei/metru cub reprezintă 

prețul apei potabile cumpărate din Gheorgheni și 1,65 lei/metru cub reprezintă prețul de 

repartiție al apei, ce acoperă cheltuielile firmei Aquaserv. În cazul canalizării, taxa de 

colectare este de 0,90 lei/metru cub, iar taxe de epurare este de 2,55 lei/metru cub cu Tva 

cu tot. Din aceste două valori se compune taxa de canalizare, în cuantum de 3,54 lei/metru 

cub cu Tva în localitățile Suseni și Joseni. În localitatea Ciumani, utilizatorii trebuie să 

plătească taxa de 2,55 lei/metru cub.  

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

Elekes Szabolcs: Comisia de muncă a aprobat proiectul de hotărâre. 

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 13 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 89/2020 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare al  Comunei Suseni, către S.C. Aquaserv 

Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de 

utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi 

Comuna Suseni  

Kovács Ileana Éva: Cu hotărârea nr. 89 s-a delegat gestiunea serviciul de apă și 

canalizare firmei Aquaserv. Cu această hotărâre i-a fost transferată firmei patrimoniul 

public de atunci al Comunei Suseni, care aparținea acestor servicii publice. Însă între timp 

serviciul de canalizare s-a completat cu rețeaua nouă construită în cadrul proiectului de 

extindere a rețelei de canalizare. Și acest segment de rețea trebuie delegat spre gestiune 

firmei și trebuie să completăm cu acest segment hotărârea nr. 89. În contractul de delegare 

s-a ivit o greșeală, și aume că bunurile publice se vor preda firmei doar după 90 de zile de 

la încheierea contractului, însă acestea trebuie delegate odată cu încheierea contractului 

pentru ca firma să poată să solicite autorizațiile de funcționare. Consiliul Local mai 

trebuie să decidă în ce procent se va lua în calcul apa potabilă folosită la stabilirea 

cantității de apă reziduală produsă. Legea permite folosirea unor procente în intervalul de 

80%-100%. În proiectul de hotărâre se propune folosirea unui procent de 100% , în baza 

experienței furnizorilor de astfel de servicii din localitățile învecinate.  

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

Elekes Szabolcs: Comisia de muncă a aprobat proiectul de hotărâre. 

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 13 voturi 

pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

 

3. Probleme curente 

Egyed József: Așteptăm să putem lucra cu proiectul de buget, pentru a-l aduce în fața 

consiliului local să-l putem discuta împreună. 

Elekes Szabolcs: Fundația Böjte din Suseni dorește să solicite ajutor financiar din partea 

consiliului local, pentru a oferi copiilor sandvișuri și ceai. Chiar și o sumă de 100-200 lei 

lunar le-ar fi de mare ajutor, deoarece situația lor financiară este destul de precară.  

Egyed József: Noi nu putem acorda ajutor financiar fundațiilor doar pentru finanțarea 

unor proiecte. Noi le acordăm sprijin și în acest moment, dacă avem în vedere că le 

oferim gratuit, fără chirie clădirea în care își desfășoară activitatea, lemne de foc și curent 

electric. Sprijin financiar nu le putem oferi decât pe calea finanțării de proiecte. 

Gergely Róbert: Există posibilitate pentru repararea drumurilor agricole? Unde trebuie să 

depunem cererea? 
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Egyed József: Am solicitat ca în astfel de cazuri să adunați semnături de la mai mulți 

proprietari și să depuneți cererea la primărie. Am făcut demersuri și cu cei de la carieră 

pentru material de umplutură, dar mai întâi vom repara drumurile comunale. Drumurile 

agricole le reparăm în general la sfârșitul verii, deoarece primăvara am distruge și mai rău 

acele drumuri cu utilajele grele. Totuși vă rog să depuneți cererile din timp, ca să știm la 

ce să ne așteptăm. 

Kovács Ileana Éva: Cariera și-a retras litigiul, conform promisiunii făcute și celor 

înscrise în contract. 

 S-a stabilit rețeaua școlară, dar în hotărâre s-au trecut greșit anii școlari. Va trebui 

să corectăm aceste date și îl rugăm pe domnul președinte de ședință să semneze. 

Egyed József: Litigiul cu Composesoratul din Chileni îl începem din nou. 

Kovács Ileana Éva: Având în vedere că toată lumea a depus contestație, s-a văzut că 

încheierea a fost foarte eronată și din această cauză a fost retrimis pe rolul primei instanțe 

pentru rejudecare în fond. 

 

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 


