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Nr. _______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data de 03 noiembrie 2021 orele 1900 în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 
 Președintele de ședință, domnul consilier Elekes Szabolcs, constată că convocarea 
Consiliului Local în şedinţă s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 133, art. 134, art. 135, art. 
155 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și 
completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 226/ 2021 a primarului comunei Suseni. 
 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Ștefan Tibor 
2. Bálint Attila 
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. Marthy Barna 
12. Mihálydeák Ervin 
13. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsesc motivat domnii consilier Kovács Levente și Sajgó Rita. 
La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József și secretarul general al comunei, 

doamna Kovács Ileana Éva. 
Ședința se înregistrează audio și se desfășoară în limba maghiară.  
Preşedintele de şedinţă, Elekes Szabolcs, după ce constată că sedinţa a fost convocată 

cu respectarea prevederilor legale și este legal constituită, salută pe cei prezenţi şi declară 
deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

Președintele de ședință, în baza convocatorului scris, prezintă proiectele de pe ordinea 
de zi:  
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1) Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Suseni cu U.A.T. 
Județul Harghita în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuare în 
comuna Suseni – etapa II”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare al investiției 
”Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, 
comuna Suseni, județul Harghita”; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 
pentru obiectivul de investiții ”Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, 
Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita” pentru finanțarea 
acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 

 
Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care 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 asocierii U.A.T. Comuna Suseni cu U.A.T. 

Județul Harghita în vederea realizării în comun a lucrării ” Construire trotuare în 
comuna Suseni – etapa II”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022 
 

Egyed József: Așa cum am mai vorbit, există o înțelegere verbală cu conducerea Consiliului 
Județean Harghita, conform căreia 2/3 din investiție va fi finanțată de către Consiliul Județean 
și 1/3 de către comuna Suseni, astfel lângă suma de circa 400.000 finanțat de către comună, 
Consiliul Județean va mai contribuie cu circa 800.000 lei. Prin prezentul Proiectul de hotărâre 
se propune aprobarea încheierii acestei înțelegeri. A fost realizat studiul de fezabilitate, a fost 
obținut avizul Comisiei tehnico-economic, și urmează începerea procedurii de achiziție. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, 
iar acesta se aprobă cu 13 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare al investiției 

”Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, 
comuna Suseni, județul Harghita” 

 
Egyed József: În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny avem posibilitatea 
de a depune proiecte pentru modernizarea drumurilor locale degradate. În Nota de 
fundamentare supus aprobării este descris faptul că străzile sunt degradate și că în limita 
sumei disponibile în cadrul proiectului, dorim asfaltarea unor străzi din comună. Investiția 
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corespunde cerințelor impuse de Ghidul de finanțare. În aceste străzi deja există apă și 
canalizare.  
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, 
iar acesta se aprobă cu 13 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 
pentru obiectivul de investiții ”Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, 
Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita” pentru finanțarea 
acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny 

 
Egyed József: Este vorba despre investiția prezentată în Proiectul precedent. Dorim 
modernizarea a 4 km a străzi, repartizate proporțional în satul Suseni, Chileni și Valea 
Strâmbă. Valoarea totală a investiției este de 4.142.552,84 lei înclusiv TVA. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, 
iar acesta se aprobă cu 13 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

Preşedintele de ședinţă întreabă dacă mai sunt întrebări sau probleme de discutat? 
Nefiind, anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi declară închisă şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR GENERAL UAT 
          Elekes Szabolcs                Kovács Ileana Éva 


