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Nr. ______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data 22 iulie 2021 orele 1700 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
al comunei Suseni, la Căminul cultural din satul Chileni. 
 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 cu modificările și 
completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 164/2021 a primarului comunei Suseni. Ședința este 
statutară. 
 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. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsesc motivat consilierii Marthy Barna, Bálint Ștefan-Tibor și Molnár 

Rita. 
 La şedinţă mai participă: domnul Madari Róbert, primarul comunei Lakitelek din 

Ungaria, domnul Egyed József, primarul comunei Suseni, secretarul comunei Lakitelek, 
secretarul general al comunei Suseni, doamna Kovács Ileana-Éva, delegația comunei Lakitelek 
din Ungaria, precum și mulți dintre locuitorii satului Chileni. Ședința se înregistrează audio- 
video și se desfășoară în limba maghiară.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bálint Attila, după ce constată că sedinţa a fost 
convocată cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 și este legal constituită, salută pe cei 
prezenţi şi declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 

În mod obișnuit ședința este scurtă, și este deschisă cu spectacolul cultural organizat în 
onoarea invitaților cu participarea copiilor și adulților din satul Chileni. 

Președintele ședinței, în baza convocatorului scris, prezintă consilierilor prezenți 
proiectele de pe ordinea de zi:  
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Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Înțelegerii de cooperare între Comuna 
Suseni, județul Harghita din România și Comuna Lakitelek, județul Bács-
Kiskun din Ungaria” 

 
Egyed József: Salută pe cei prezenți, și prezintă proiectul de hotărâre. Proiectul de 

hotărâre este despre aprobarea Înțelegerii de cooperare între cele două comune, cu toate că 
relațiile de prietenie între cele două comune, există deja de 25 ani. 

Proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost trimis 
Ministerului de Externe și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și a 
fost avizat favorabil. 

Președintele de ședință invită pe domnul Erki Tibor, conducătorul Asociației 
Faluszépítő, din Ungaria, să prezinte pe scurt istoria relației de 25 de ani, care există între cele 
două comune. 

Domnul Erki Tibor prezintă discursul festiv. 
Președintele de ședință, domnul Bálint Attila, mulțumește domnilor Czirják Péter, 

Szilágyi Lőrinc și preotului Fejér Lajos, care nu mai sunt printre noi, dar au avut un rol foarte 
important în stabilirea și menținerea acestei relații de înfrățire și îi dă cuvântul domnului Ilyés 
Imre, actualul preot al satului Chileni. 

După prezentarea discursurilor festive ședinţa continuă cu dezbaterea proiectului de 
hotărâre înscris în ordinea de zi: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Înțelegerii de cooperare între Comuna 
Suseni, județul Harghita din România și Comuna Lakitelek, județul Bács-Kiskun din 
Ungaria” 

 
Bálint Attila: Comisia de specialitate  social-culturală, culte, învătământ, sănătate și familie a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bálint Attila, președinte de ședință: Are cineva propuneri, sugestii? Nu.  
Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar acesta se aprobă cu 12 voturi pentru fără 
abțineri și voturi împotrivă. 

Ca urmare s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al comunei Suseni cu nr. 51/2021. 
Consiliul Local al comunei Lakitelek a adoptat hotărârea nr. 3/2020 (I.22) privind aprobarea 
încheierii Înțelegerii de cooperare între comuna Suseni și comuna Lakitelek și a împuternicit 
pe domnul primar Madari Róbert, să semneze Înțelegerea de cooperare. 

Ședința se continuă cu semnarea Înțelegerii de cooperare urmat de discursul festiv ținut 
de către conducătorii celor două unități administrativ teritoriale. 

În discursurile ținute, ambii conducători subliniează importanța relației de înfrățire, 
precum și faptul că în viitor cele două comune pot conta unul pe celălalt și oficial. 

Domnul primar Egyed József, pune accent pe importanța faptului ca această relație să 
fie continuată de către tinerii din comună, ca aceștia să se reîntorcă în țară, școlile și grădinițele 
să fie umplute de copii, ca să nu trebuie să ne gândim dacă închidem sau nu școlile. 
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Bálint Attila, președinte de ședință: Delegația din Lakitelek, ca de fiecare dată și acuma, a 
sosit cu cadouri, au adus cărți, atât din parte comunei Lakitelek cât și din partea domnului 
deputat Lezsák Sándor, care vor fi predate de către domnul primar Madari Róbert. Din partea 
Școlii Gimnaziale Elekes Vencel, doamna Barabás Adél, învățătoare la școala din Chileni 
mulțumește donația primită. 

Din partea Composesoratul Chileni, domnul secretar Szász Márton, salută delegația din 
Lakitelek și predă cadourile din partea Composesoratului.  
Bálint Attila: Are cineva întrebări, propuneri? Nu 
 
Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi declară închisă 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni. 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR GENERAL UAT 
          Bálint Attila                Kovács Ileana Éva 
 


