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Nr. _______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data de 16 septembrie 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 József 
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 domnul consilier Elekes Szabolcs. Consiliul local aprobă proiectul de 
hotărâre cu 12 voturi pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

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 și 
art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr. 196/ 2021 a primarului comunei Suseni. 
 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Ștefan -Tibor 
2. Bartalis Csaba 
3. Elekes Szabolcs 
4. Gál Katalin 
5. Gergely Róbert 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Marthy Barna 
10. Mihálydeák Ervin 
11. Sajgó Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsesc motivat domnii consilier Kovács Levente, Bálint Attila și Elekes 

József. 
La şedinţă mai participă: secretarul general al comunei, doamna Kovács Éva. 
Ședința se înregistrează audio și se desfășoară în limba maghiară.  
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Preşedintele de şedinţă, 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:  

1) Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 55/2021 privind scoaterea din 
funcțiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe amortizate, precum 
și a obiectelor de inventar de mică valoare uzate, aflate în domeniul privat al 
comunei Suseni; 

2) Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 65/2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției: ”Reabilitarea Sălii 
de gimnastică din Comuna Suseni”; 

3) Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 66/2021 privind aprobarea 
participării Comunei Suseni în cadrul Programului privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație 
de unități de învățământ cu obiectivul de investiție ”Reabilitarea Sălii de 
gimnastică din Comuna Suseni”; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției: ”Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni”; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ cu obiectivul 
de investiție ”Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni”; 

6) Probleme curente 
 

Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care se aprobă cu 12 voturi 
pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 55/2021 privind scoaterea din 
funcțiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe amortizate, precum și a 
obiectelor de inventar de mică valoare uzate, aflate în domeniul privat al comunei 
Suseni 

 
Kovács Ileana -Éva: Instituția Prefectului județului Harghita a solicitat revocarea HCL nr. 
55/2021 deoarece nu există bază legală pentru aprobarea de către consiliul local a unei astfel 
de situații juridice, deoarece scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi 
în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 
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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 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

  
2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 65/2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției: ”Reabilitarea Sălii de 
gimnastică din Comuna Suseni” 

 
Kovács Ileana -Éva: Prin Ordinul Ministrului Mediului apărut în data de 10 septembrie a fost 
aprobat Ghidul de finanţare finală a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, 
care a modificat în totalitate vechiul Ghid de finanțare aprobat anul trecut în luna noiembrie. 
Pentru evitarea oricărui neînțelegeri am propus revocarea HCL nr. 65/2021 aprobată înaintea 
apariției acestei Ordini și aprobarea din nou a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției: ”Reabilitarea Sălii de gimnastică 
din Comuna Suseni”, întocmit în baza prevederilor Ordinului nr. 1548. 
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 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 66/2021 privind aprobarea participării 
Comunei Suseni în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 
învățământ cu obiectivul de investiție ”Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna 
Suseni” 

 
Kovács Ileana – Éva: Acest proiect se leagă de proiectul prezentat anterior. Nu putem să 
participăm la un program al cărui ghid de finanțare finală a fost aprobată în data de 10 
septembrie, cu o hotărâre care a fost aprobată pe data de 26 august. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției: ”Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni” 
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Kovács Ileana – Éva: Conform noului Ghid de finanțare s-a modificat puțin valoarea totală a 
investiției de la suma de 1.768.456 lei la suma de 1.818.000 lei. Valoarea lucrărilor de 
construcții s-a modificat de la 1.110.000 lei la 1.336.000 lei. 
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 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ cu obiectivul de 
investiție ”Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni” 

 
Kovács Ileana – Éva: Și acest proiect a fost realizat în baza noului Ordin. Aici au intervenit 
modificări substanțiale în ceea ce privește contribuția proprie de 10% a comunei Suseni care 
s-a micșorat de la suma de 174.000 lei la suma de 111.000 lei, iar cheltuielile neeligibile s-au 
modificat de la 894.000 lei la 704.000 lei. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes József, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 12 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 


