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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi, la data de 10 decembrie 2021 orele 1900 în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 
 Având în vedere că președintele de ședință ales, domnul consilier Elekes Szabolcs 
lipsește motivat, este necesară alegerea președintelui de ședință pentru actuala ședință. 

În conformitate cu Regulamentul de funcționare a consiliului local este propus ca 
președinte de ședință doamna consilier Gál Katalin. Consiliul local aprobă proiectul de 
hotărâre cu 9 voturi pentru, 1 abținere și fără voturi împotrivă. 

Președintele de ședință, domnul consilier Gál Katalin, 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. 267/ 2021 a primarului comunei Suseni. 
 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Ștefan Tibor 
2. Bálint Attila 
3. Bartalis Csaba 
4. Elekes József 
5. Gál Katalin 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Kovács Levente 
10. Mihálydeák Ervin 
11. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsesc motivat domnii consilier Marthy Barna, Elekes Szabolcs, 

Gergely Róbert și doamna consilier 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, Gál Katalin, 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 aprobare Notă justificativă pentru investiția 
”Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice”; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 100/2021 privind 
aprobarea prețului de pornire a licitației și modul de valorificare a masei 
lemnoase pentru exploatare în anul 2021 pentru partidele comunicate de O.S. 
Miercurea – Ciuc prin adresa nr. 5390/LJ/2021; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 
comunei Suseni pe anul 2021; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției ”Amplasare stație de încărcare pentru autovechicule 
electrice”; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Suseni în cadrul 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vechiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vechicule electrice  în  localități: ”Amplasare stație de încărcare pentru 
autovechicule electrice”; 

6) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor 
publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii decembrie 
2021; 

 
Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care 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 aprobare Notă justificativă pentru investiția 

”Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice” 
 

Egyed József: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează luni, proiectul pentru 
finanțarea amplasării unor stații de încărcare pentru autovechicule electrice. Valoarea unei 
stații de încărcare este de 190.000 lei. Plafonul este de 1.000.000 lei, care este suficient 
pentru  amplasarea a 5 stații de încărcare. În urma consultării cu Electrica, rezultă că în 
localitatea Suseni am putea amplasa două stații, unul la cabinetul medical uman și unul în 
spatele morii.  În urma discuțiilor purtate, am ajuns la concluzia că am putea monta 
numai o stație de încărcare, cea de la cabinetul medical uman, deoarece numai 
transformatul de acolo corespunde cerințelor tehnice necesare. Propun aprobarea 
depunerii spre finanțare a proiectului prezentat. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
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Kovács Levente: Acesta va genera profit pentru comună? 
Egyed József: Legea prevede că energia electrică nu poate fi vândută, nu în scopuri 
comerciale. Trebui obținut aviz de la ANRE. Cu toate acestea, poate fi vândut ca serviciu, 
printr-un sistem automatizat. Alimentarea se face în funcție de suma de bani pusă în 
automat. 
Jakab Attila: Va împovăra acest consum pe locuitorii zonei? 
Egyed József: Nu, deoarece transformatorul de acolo are o capacitate liberă, care încă 
poate suporta acest consum. Transformatorul de la cabinetul medical are o putere de 
absorbție de 70-80 kwh, rămasă neutilizată, care este suficient pentru amplasarea acestei 
stații de încărcare. 
Gál Katalin, președinte de ședință: Mai are cineva întrebări, propuneri? Nu.  
Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar acesta se aprobă cu 10 voturi 
pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 100/2021 privind 

aprobarea prețului de pornire a licitației și modul de valorificare a masei 
lemnoase pentru exploatare în anul 2021 pentru partidele comunicate de O.S. 
Miercurea – Ciuc prin adresa nr. 5390/LJ/2021 

 
Kovács Ileana-Éva: Ocolul Silvic Miercurea Ciuc, prin adresă, a comunicat faptul că 
partiziile nr. 13490 Do II și 13492 Do II în volum total de 1630 mc adjudecate la licitația în 
data de 14.10.2021 către SC Pricoforest SRL la prețul unitar de 251 lei/mc, nu se pot 
exploata din cauza faptului că peste calea de scos-apropriat există doborâtură de vânt 
pentru care există act de punere în valoare, în volum de 47,96 mc și 180 mc, care a fost 
aprobat ședința trecută, la care s-a mai adăugat un act de punere în valoare în volum de 
477 mc, în total 705,58 mc. În acest caz se propune valorificarea acestora ca și partizi 
suprapuse, prin atribuire directă. Volumul de 1630 mc a fost vândut la prețul de 251/mc, 
dar conform propunerii Ocolului Silvic putem merge pănă la suma de 280 lei/mc. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin, președinte de ședință: Întreb Consiliul dacă mai are cineva întrebări, 
propuneri în legătură cu aprobarea prețului de vânzare de 280 lei/mc, propus în proiectul 
de hotărâre? Nu. 
Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar acesta se aprobă cu 10 voturi 
pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
Sosește domnul consilier Mihálydeák Ervin. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al comunei 
Suseni pe anul 2021 
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Egyed József: Am primit suma de 200.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile 
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare. Deoarece 
la ultima rectificare bugetară, noi deja am completat acest capitol cu suma respectivă, 
acuma probabil această sumă va rămână la sfârșitul anului, dar atunci vom utiliza la 
investiții. Școala a mai cerut niște rectificări între capitole. Propun aprobarea modificărilor 
solicitate de școală, conform celor prezentate în Proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Această sumă de 200.000 lei intră în fondul de investiții? 
Egyed József: Nu, deoarece această are destinație specială, care nu poate fi schimbată 
numai după încheierea exercițiului bugetar. În momentul de față nu avem nevoie de bani 
nicăieri, deci nu are sens să modificăm nimic. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 11 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției ”Amplasare stație de încărcare pentru autovechicule 
electrice” 

 
Egyed József: Valoarea maximă a proiectului poate fi de 193.219 lei. Până acuma nici o 
firmă n-a mai făcut astfel de Studiu de fezabilitate, singura societate fiind SC Tigra Will 
SRL din Miercurea Ciuc. Toate lumea are la fel. Vorbim despre o finanțare de 100%, în 
deviz fiind pus o sumă de aproximativ 3.000 lei la cheltuieli proprii. 
Kovács Levente: Parcare tot trebuie realizat, nu? 
Egyed József: Nu trebuie, deoarece va fi amplasat în fața cabinetului medical și acolo 
curtea este pavată. 
Szabó Attila: Nu în parcare va fi, lângă statuie? 
Egyed József: Nu putem amplasa acolo, deoarece acel teren nu este în proprietatea 
comunei. Numai sediul vechiului primărie este în proprietatea comunei, și acolo ar 
trebuie să demolăm WC, iar pentru demolare este necesar autorizare. Cel mai optim este 
spațiul din fața cabinetului medical. 
Gál Katalin: Este necesar avizul Comisiei economico – financiară. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 11 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Suseni în cadrul 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vechiculele de transport rutier nepoluant 
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din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vechicule electrice  în  
localități: ”Amplasare stație de încărcare pentru autovechicule electrice” 

 
Egyed József: Valoarea proiectului este de 193.219 lei, din care cheltuieli proprii 3.219 lei, 
care este o sumă nesemnificativă. Rog consiliul să aprobe proiectul de hotărâre în forma 
supusă aprobării. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 11 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici 
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii decembrie 2021 

 
Egyed József: Așa se pare că începând de anul viitor nu vor mai fi acordate indemnizațiile 
de hrană, a cărui valoare este de 340 lei. Comunele din zonă a început să mărească 
salariile angajaților cu această sumă, fapt permis și de lege. Excepție fac de la aceasta 
primarul, viceprimarul și secretarul general, pentru ei nu este permis o astfel de creștere 
salarială. Datorită și creșterii prețurilor și noi am propus mărirea, în egală măsură a 
salariilor tuturor angajaților cu suma de 340 lej. Este vorba despre circa 7000-8000 lej în 
total, pentru care avem și buget, datorită faptului că Angela este plecat în concediu fără 
plată de mult timp, Endre din păcate a murit, și mai avem bani rămas din indemnizațiile 
consilierilor local, cei care n-au participat la toate ședințele. Este o cheltuială, dar ar ridica 
spre bine moralul de muncă al angajaților, astfel muncitorii ar avea un salariu net de circa 
1.900 lei, cei de la compartimentul agricol circa 2.400 lei, iar pentru inspectori ar ajunge 
aproximativ la suma de 3.000 lei, și mai sus de aceasta ar fi numai salariul viceprimarului 
și a secretarului general, la ei utilizându-se în fapt ca și plafon salariul viceprimarului. Ce 
se va întâmpla în viiitor nu știu, dar eu așa văd că cel mai probabil vor fi blocate salariile. 
Comuna Joseni și Municipiul Gheorgheni a aprobat deja, iar Comuna Ciumani se 
pregătește să aprobe această mărire. Văd că toți au făcut acest demers, pentru ca odată ce 
indemnizațiile de hrană vor fi eliminate să nu fie micșorată salariile angajaților. Având în 
vedere că fiecare salariat își face treaba, rog consiliul să aprobe această majorare de 
salariu. 
Mihálydeák Ervin: Ar fi posibil acuma, să mărim mai mult salariile? 
Egyed József: Nu este justificat să acordăm o creștere salarială mai mare, aceasta este 
suficient, nu interferează nicăieri cu sistemul, nici financiar și nici moral. Această creștere 
își va atinge scopul, în cazul în care, începând de ianuarie vor rămână și indemnizațiile de 
hrană, care este puțin probabil. 
Gál Katalin: Pe cât timp este plecată Angela? 
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Kovács IIleana Éva: Are suspendat contractul pe o perioadă de un an, care expiră în luna 
mai. 
Gál Katalin: Și după aceea are intenția să revină? 
Egyed József: Aceasta deja este decizia ei persoanlă. 
Gál Katalin: Întreb doar pentru că, consider că un om nu este suficient în compartimentul 
social. 
Egyed József: Într-adevăr ne-a îngreunat treaba, sarcinile lui Attila și Erzsike au crescut, 
dar deocamdată pot să ține pasul, nu sunt probleme. 
Gál Katalin: Și până atunci nu poate fi scos postul la concurs? 
Kovács Ileana Éva: Deja a fost scos postul la concurs. Cu toate că am modificat acest post 
la debutant, întrucât noul cod administrativ permite modificarea posturilor temporar 
vacante,  nu am avut nici un participant, nici măcar nu s-a interesat nimeni. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 11 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 
          Gál Katalin                 Kovács Ileana Éva 


