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Nr. _______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data de 27 octombrie 2021 orele 1900 în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local al comunei Suseni, la sediul acestuia. 
 Președintele de ședință, Elekes József, constată că convocarea Consiliului Local 
comunal în şedinţă s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 133, art. 134 și art. 196 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziţia nr. 224/ 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 consilieri Bálint Ștefan -Tibor și Marthy Barna. 
La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József și doamna Kovács Ileana - Éva, 

secretarul general al comunei. 
Ședința se înregistrează audio - video și se desfășoară în limba maghiară.  
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier 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 ordinară 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 Strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale acordate la nivelul comunei Suseni pentru perioada 2021-2026; 

2) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind 
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul 
Comunei Suseni pe anul 2021; 

3) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 20/2007 privind 
stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul poate acorda ajutoare de 
urgență; 

4) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 
3 luni; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției: 
”Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din Comuna Suseni”; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiției: ”Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din Comuna 
Suseni”; 

7) Proiect de hotărâre privind instrumentarea Proiectului: ”Reabilitarea drumurilor 
agricole de exploatație din Comuna Suseni”; 

8) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2021; 
9) Probleme curente; 

 
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 Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate la nivelul comunei Suseni pentru perioada 2021-2026 
 
Kovács Ileana-Éva: A fost realizat Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 
nivelul comunei Suseni, care cuprinde tot ce ține de serviciile sociale, începând cu grupurile 
țintă, serviciile sociale disponibile în prezent la nivelul comunei Suseni, precum și serviciile 
sociale propuse a fi acordate în viitor. 
Elekes József, președinte ședință: Este necesar avizul Comisiei de muncă și protecție socială, 
protecția copilului, tineret și sport. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport 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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2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind 
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul 
Comunei Suseni pe anul 2021 

 
Kovács Ileana-Éva: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita, cu ocazia 
efectuării inspecției la nivelul Compatimentului de asistență socială a constatat că HCL nr. 
26/2021 a fost aprobată fără respectarea prevederilor legale în vigoare, deoarece nu a fost 
întocmit conform modelului cadru prevăzut de Ordinul nr. 1086/2018. Prin urmare este 
necesar modificarea acestei hotărâri cu în conformitate cu acest model cadru. Practic este 
vorba despre întroducerea datelor cuprinse în hotărârea nr. 26/2021 într-un tabel. Și în 
această hotărâre sunt descrise activitățiile și serviciile sociale disponibile la nivelul comunei 
Suseni în acest an, conform Strategiei de dezvoltare. 
Elekes József, președinte ședință: Este necesar avizul Comisiei de muncă și protecție socială, 
protecția copilului, tineret și sport. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport 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. 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 20/2007 privind 
stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul poate acorda ajutoare de 
urgență 
 

Kovács Ileana-Éva: Tot în urma inspecției s-a constatat că hotărârea aprobată în anul 2007, 
modificată în anul 2014 prin hotărârea consiliului local nr. 55 referitor la acordarea 
ajutoarelor de urgență, trebuie completată cu situațiile de necesitate prevăzute de Legea nr. 
416/2001 modificată anul acesta, situații legate în mare parte de epidemii și epizotii. Totodată 
conform noilor reglementări trebuie aprobată și metodologia de acordare a ajutoarelor de 
urgență, adică stabilirea criteriilor de eligibilitate, actele necesare etc. 
Elekes József, președinte ședință: Este necesar avizul Comisiei de muncă și protecție socială, 
protecția copilului, tineret și sport. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport 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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4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 
luni; 

 
Kovács Ileana Éva: În conformitate cu Regulamentul de funcționare a Consiliului Local, 
domnul consilier Elekes József, a fost numit ca președinte de ședință pe o perioadă de trei 
luni, luna august, septembrie și octombrie. Din acest motiv este necesar alegerea 
președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. Tot în baza Regulamentului de 
funcționare, următorul consilier pe listă este domnul Elekes Szabolcs. 
Elekes József, președinte ședință: Este necesar avizul Comisiei de muncă și protecție socială, 
protecția copilului, tineret și sport. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport 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. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției: 
”Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din Comuna Suseni” 

 
Egyed József: Vorbim despre următoarele drumuri: drumul nr. 17 Botos, drumul nr. 21 
Kurtaeger-Selymék, drumul nr. 17 Magas-Kurtaeger, drumul nr. 31 Nyír și drumul nr. 33 
Osztoros. Acestea sunt drumuri de pământ, unde șanțurile, acolo unde există, nu asigură 
scurgerea apelor pluviale și a căror structură numai este suficient pentru a deservi 
agricultura. Astfel propunem reabilitarea acestora în cadrul programului FEADR submăsura 
4.3. Am mai vorbit despre aceasta, și acum în conformitate cu prevederile legale propunem 
spre aprobare către Consiliului local. 
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. 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: 
”Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din Comuna Suseni” 

 
Egyed József: Este vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
reabilitarea drumurilor susmenționate, conform celor prezentate în Proiectului de hotărâre. 
Pentru ca proiectul să obține un punctaj maxim de 100 puncte, este necesară aprobarea și a 
unei contribuții proprii a comunei Suseni în realizarea investiției. 
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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. 
 

7. Proiect de hotărâre privind instrumentarea Proiectului: ”Reabilitarea drumurilor 
agricole de exploatație din Comuna Suseni”; 

 
Egyed József: Este vorba despre aprobarea depunerii proiectului discutat anterior în cadrul 
programului FEADR. 
Elekes József, președinte ședință: Este necesar avizul tuturor comisii de specialitate. 
Gál Katalin: Comisia social-cultural, culte, învătământ, sănătate și familie a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport a a 
avizat favorabil proiectul de 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. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2021 
 

Egyed József: Aș prezenta partea de venituri: am primit suma de 300.000 lei din 
repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021; suma de 
98.000 lei din restituirea capitalului social al S.C. GYERVIZ S.R.L., în total 398.000 lei. 
Detalieaz în continuare partea de cheltuieli, după cum urmează: 6.000 lei pentru transportul 
deșeurilor menajere ( facturarea deșeurilor transportate în plus, care va fi adunat de către 
primărie), 12.000 lei pentru plata cheluielilor ocazionate de naveta cadrelor didactice, 180.000 
lei cheltuieli de proiectare – proiect reabilitare drumuri agricole, 200.000 lei la cheltuielile 
neeligibile - proiectul reabilitare drumuri forestiere, deoarece conform reglementărilor legale 
suntem obligați să contribuim la cheltuielile ocazionate din cauza scumpirii materialelor de 
construcție. Pentru calcularea contribuției noastre, la nivel de țară a fost aprobată o formulă 
de calcul. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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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. 
 

9. Probleme curente 
 
Gál Katalin: Am fost întrebat, dacă am putea monta, în fiecare sat pe domeniul public, niște 
lade mari de compost? Mulți sunt care nu au posibilitatea de a depozita în curtea lor, și să nu 
ducă pe câmp. Dacă nu, am putea din nou să reîncepem programul de împărțire a ladelor de 
compost. Cum stăm cu lucrările de la terenul de fotbal din satul Chileni? 
Egyed József: Dacă montăm astfel de lade, o să fie depozite de gunoaie. Consider că 
realizarea compoastelor acasă, indivual ar fi o soluție mai optimă, deoarece oamenii folosesc 
mai responsabil. Ar trebui întrebat și opinia domnului viceprimar, care se ocupă mai mult cu 
această problemă. Eu aș propune consiliului local, să ne gândim unde am putea construi în 
viitor un depozit pentru gunoaiele cu care oamenii nu au ce să facă. Proiectarea unui spațiu 
din beton, bine înțeles organizat și controlat.   
Kovács Attila: Conform experiențelor din alte sate, vor fi umplute cu tot felul de deșeuri, 
începând cu materiale de construcții provenite din demolări și altele. Consider că acest lucru 
trebuie rezolvat de fiecare în parte, acasă, comform posibilităților fiecăruia.  
Egyed József: Pentru viitor, ar trebui să lansăm un program de împrățire a ladelor de 
compost, după modelul Consiliul Județean, eventual să alocăm bani în acest scop. O altă 
sarcină pentru Consiliul local, pentru viitor, ar fi realizarea unui spațiu din beton, care să 
corespunde cerințelor impuse. 
Gál Katalin: Este important, deoarece am observat că din nou câmpul este plin de gunoi. 
Oamenii nu învață din ceea ce tot promovăm și distribuim. 
Egyed József: Oamenii învață doar dacă sunt amendați. Anul acesta, cea mai mare cantitate 
de gunoi a fost strâns de-a lungul drumului Erdölő, iar acest gunoi a fost aruncat de localnici 
și nu de străini. Rog domnii consilieri, să vină cu idei unde am putea să cumpărăm un teren 
pentru construirea unui depozit de gunoi. 
În ceea ce privește terenul de fotbal, oamenii au început lucrările de nivelare a terenului. 
Executantul va începe lucrarea după terminarea lucrărilor de pregătire a terenului. Am 
încheiat contractul pentru realizarea gardului, sperăm ca lucrările se vor finaliza săptămâna 
aceasta. Vreau să terminăm totul anul acesta. 
Bálint Attila: Am mai semnalizat că la strada Völgy, în satul Chileni este ruptă podul, pe o 
porțiune destul de mare. 
Egyed József: Cunoaștem problema, dar încă n-am ajuns acolo să rezolvăm. 
Bartalis Csaba: A fost depus cerere, de către locuitorii comunei, pentru reabilitarea drumului 
Fűrészloka, acolo ar trebui montat un podeț. 
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Egyed József: Anul acesta deja s-au epuizat banii alocați în acest scop. Dar anul viitor vom 
trata și rezolva cu prioritate problemele semnalate. 
Gergely Róbert: Și la drumul Völgy din satul Valea Strâmbă ar fi o lucrare de săpare a 
șanțului. 
Egyed József: Vom verifica. Dacă nu putem rezolva anul acesta, va trebui să lăsăm la 
primăvară. 
Elekes Szabolcs: La intersecția Alszeg și Újut a fost cândva troturar. Ar fi bine să refacem 
acolo trotuarul deoarece este periculos pentru pietoni deoarece sunți nevoiți să circule pe 
drum. Din păcate acolo, deja au avut loc și accidente. 
Egyed József: Vom verifica, și vom încerca să rezolvăm problema. 
Elekes Szabolcs: Acolo ar trebui montat un indicator rutier de curbă. 
Egyed József: În regulă. 
Elekes József: Aș vrea să mă interes în legătură cu proiectul de renovare a fântânelor publice. 
Va fi ceva anul acesta? 
Egyed József: Am reușit să încheiem contract numai pentru renovarea unei singure fântâni 
publice. Pentru restul avem ofertele de preț, sperăm că săptămâna acesta vom încheia și 
contractele de lucrări. 
A fost reabilitat izvorul ”Kőcsorgó”. Achiziția autospecialei pentru pompieri, este în curs. 
Încă nu avem ofertanți. Totul se mișcă puțin mai greu, munca cu societăți este mai greoaie. 
Nici lucrările de asfaltare nu am putut finaliza anul acesta. Firma de proiectare a lucrat 4 – 5 
luni cu proiectul și n-a reușit să termine la timp. Am desfăcut acest contract și am încheiat un 
nou contract cu o altă firmă, care trebuie să predea anul acesta proiectul ca să putem să 
începem cât mai repede procedura de achiziție.  
În cursul zilei de astăzi am semnat contractul de execuție pentru realizarea trotuarului din 
satul Valea Strâmbă. Săptămâna acesta vom emite și ordinul de începere a lucrării. Obținerea 
autorizațiilor necesare a fost o piedcă aici, a trebui să obținem autorizație de la Direcția 
pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural. O porțiune de 150 m, în jurul bisericii, trebuie 
pavat cu piatră cubică. Valoarea proiectului a fost redus de la 500.000 lei la 200.000 deoarece 
n-am primit aviz de la Direcția Națională de Drumuri și Poduri pentru reabilitarea podețelor 
și șanțurilor astfel am fost nevoiți să renunțăm la realiza șanțurile acoperite. 
Gál Katalin: Ați reușit să găsiți o soluție corectă, din punct de vedere juridic, cu drumul de 
câmp în cauză din satul Chileni? 
Egyed József: Este vorba despre drumul de câmp Kicsi, care trece pe lângă firma Gal Forest. 
Am purtat discuții cu proprietarul firmei, care a cumpărat acolo mai multe terenuri și a 
îngrădit și drumul public, iar în partea de sus a lăsat un drum, care însă nu se află în 
domeniul public al comunei. Din acest motiv acest drum nu poate fi reabilitat de către 
comună. Drumul nostru, identificat și din punct de vedere cadastral, trece peste proprietatea 
lui, pe care l-a îngrădit fără nici o bază legală. Singura soluție este să elibereze acest drum. 
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Am solicitat să elibereze drumul. Sper ca această problemă să se rezolve până la primăvară. 
Dacă nu atunci vom demara procedurile legale ce se impun. 
Gál Katalin: Am solicitat clarificarea acestei sistuații, deoarece faptul că acest drum de câmp 
nu a fost reabilitat nici în urma nenumeroaselor solicitări, este un punct sensibil pentru 
locuitorii satului Chileni. 
Egyed József: Am și planificat reabilitarea acestui drum, dar nu putem reabilita un drum 
care nu se află în proprietatea noastră. Așa cum am spus, am vorbit cu proprietarul societății, 
a înțeles cum stă treaba și am dat o lună pentru eliberarea drumului public. 
 

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 


