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Nr. _______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data de 19 octombrie 2021 orele 1900 în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 
 Președintele de ședință, domnul consilier Elekes József, 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. 223/ 2021 a primarului comunei Suseni. 
 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 
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. Mihálydeák Ervin 
12. Sajgó Rita 
13. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsesc motivat domnii consilier Bálint Ștefan Tibor și Marthy Barna. 
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 József, 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 revocarea HCL nr. 69/2021 privind aprobarea 
modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 
Suseni; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 
 

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 revocarea HCL nr. 69/2021 privind aprobarea modificării 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni 
 

Kovács Ileana – Éva: La adoptarea H.C.L. nr. 69/2021 nu au fost luate în considerare 
prevederile Ordinului nr. 212/2002 a Ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind 
aprobarea Normelor tehnice  de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului 
exploataţiilor agricole referitoare la clasificarea drumurilor de exploatație agricolă. Potrivit 
Ordinului, drumurile de exploatație agricolă se clasifică în 3 categorii în funcție de zona pe 
care o deservesc și volumul transportului, potrivit căruia drumurile trebuie să aibă o anumită 
lățime. Pentru ca ulterior să nu fie complicații, propunem revocarea hotărârii nr. 69/2021 și 
aprobarea modificării domeniului public printr-o nouă hotărâre. 
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 13 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni 
 
Egyed József: Practic este vorba despre aprobarea modificării domeniului public cu 
modificările prezentate anterior. Întrebarea mea este, dacă știe toată lumea care sunt 
drumurile despre care vorbim? 
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 13 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 
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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 József                  Kovács Ileana Éva 


