
 1

Nr. ______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data 28 iunie 2021 orele 1900 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Suseni, la sediul acestuia. 
 Se constată că convocarea Consiliului Local comunal în şedinţă s-a făcut cu respectarea 
prevederilor art. 133 art. 134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 144 din 2021 a primarului comunei 
Suseni. 
 La şedinţă participă următorii consilieri: 

1. Bálint Attila 
2. Bálint István-Tibor 
3. Bartalis Csaba 
4. Elekes József  
5. Elekes Szabolcs 
6. Gál Katalin 
7. Gergely Róbert 
8. Jakab Attila 
9. Kovács Attila 
10. Kovács Ernő 
11. Kovács Levente 
12. Mihálydeák Ervin 
13. Marthy Barna 
14. Molnár Rita 
15. Szabó Ágoston Attila 

 
La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József și secretarul general al comunei 

doamna Kovács Ileana Éva. Ședința se înregistrează audio-audio și se desfășoară în limba 
maghiară.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bálint Attila, 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 ședinței, în baza convocatorului scris, prezintă consilierilor prezenți 
proiectele de pe ordinea de zi:  

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a obiectivului de 
investiții ”Construire trotuare în comuna Suseni”; 
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2) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției ”Construire trotuare în comuna Suseni”; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului general al Comunei Suseni 
pe Trimestrul I al anului 2021 

4) Probleme curente; 
Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care se aprobă cu 15 voturi 

pentru, fără abțineri și voturi împotrivă. 
Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a obiectivului de 

investiții ”Construire trotuare în comuna Suseni” 

Egyed József: Anul trecut a fost realizat un Studiu de fezabilitate pentru continuarea lucrărilor 
de consturire trotuar. Valoarea totală a lucrărilor este de 1.665.000 lei, inclusiv TVA și 
cuprinde 4 secțiuni: 

- de la strada Árokköze până la strada Fehérpatak în lungime de 548 m; 
- de la biserică până la strada Alszeg în lungime de 220 m; 
- de la strada Szászok până la biserica din satul Chileni în lungime de 845 m; 
- în satul Valea Strâmbă, de la intersecția cu drumul județean până la strada Pérás în 

lungime de 665 m. 
Bálint Attila, președinte de ședință: Are cineva propuneri, sugestii? 
Szabó Attila – Ágoston: Se știe ceva despre proiectul de gaze, se încep lucrările de construcții 
a trotuarului înaintea acestuia?  
Egyed József: La consiliul județean, în prezența noastră, comisia de specialitate tehnică și 
economică a discutat și a aprobat acest proiect, dar anul acesta nu vor fi începute lucrările de 
construcție. Proiectul de gaze se află sub evaluare. Ministerul Energiei a cerut o clarificare 
privind explicarea faptului de ce este acest sistem unul inteligent. Am trimis clarificările 
solicitate și conform informațiilor primite vom primi aviz favorabil. Cu toate acestea, chiar 
dacă execuția acestor două investiții se vor realiza în același timp, credem că nu vor fi 
probleme, deoarece montarea conductelor de gaze sub trotuar se poate realiza relativ destul de 
ușor. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bálint Attila, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 15 voturi pentru fără abțineri și voturi împotrivă. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției ”Construire trotuare în comuna Suseni” 
 

Egyed József: În urma discuțiilor purtate cu arhitectul șef de la Consiliul Județean Harghita, a 
reieșit faptul că, ei nu au competența de a construi lângă Drumul Național. Astfel, s-a propus 
ca lucrările de construcție să fie realizate în două etape: prima etapă ar cuprinde investiția de la 
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Valea Strâmbă, lângă Drumul Național, care se poate realiza chiar anul acesta din fonduri 
proprii, iar cea de a doua etapă ar cuprinde investiția în satul Suseni, care urmează a fi realizat 
în parteneriat cu Consiliul Județean Harghita, urmând ca ulterior să fie stabilit ponderea de 
participare a fiecăruia.  Prima etapă are o valoare de 348.000 lei, iar cea de a doua 1.316.000 
lei. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bálint Attila, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 15 voturi pentru fără abțineri și voturi împotrivă. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului general al Comunei 
Suseni pe Trimestrul I al anului 2021 

 
Egyed József: Totul a fost cheltuit conform celor aprobate de consiliul local. Acesta este supus 
aprobării în momentul de față. La aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II vom invita pe 
doamna contabilă să prezinte. 
Kovács Attila: Comisia economico – financiară a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport a 
aprobat proiectul de hotărâre. 
Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a aparobat proiectul de 
hotărâre. 
Bálint Attila, președinte de ședință: Supune proiectul de hotărâre procedurii de votare, iar 
acesta se aprobă cu 15 voturi pentru fără abțineri și voturi împotrivă. 
 

4. Probleme curente 
 
Gál Katalin: Ați primit răspuns în legătură cu lucrările de pavare a curții Căminului Cultural 
și a Școlii din satul Chileni? 
Egyed József: Încă nu am primit nici un răspuns, dar ar fi foarte urgent să se decidă deoarece 
execuția lucrărilor necesită timp. 
Jakab Attila: Mulți dintre locuitorii comunei, mai ales persoanele în vârstă, au semnalat că 
circulația cu bicicletă pe drumul județean, dinspre Centru înspre Felszeg este foarte periculos 
din cauza traficului și a gropilor pe asfalt. 
Egyed József: Am discutat cu cei de la Consiliul Județean Harghita, și am primit ca răspuns că 
gropile vor fi astupate odată cu lucrările de reparații din vară. Noi am încercat să astupăm 
gropile cu asfalt rece, dar nu a funcționat. În ceea ce privește traficul suntem neputincioși.  
Gergely Róbert: La Valea Strâmbă, lângă imobilul Composesoratului a fost un loc de joacă 
pentru copii, care a fost demontat. Întrebarea este, care a fost motivul demontării și mutării  
acestuia? 
Egyed József: Echipamentele de la terenul de joacă au fost mutate pe bază de cerere la un alt 
loc, tot din Valea Strâmbă. Dar și de aici am fost nevoiți să mutăm tot pe baza plângerilor 
primite de la locuitori, astfel echipamentele au fost demontate și mutate definitiv. Trebuie să 
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găsim un alt loc adecvat, care să fie corespunzător și locuitorilor, deoarce aceste locuri nu a 
fost bune. Suntem parteneri în construirea unui teren de joacă, dacă primi propuneri din partea 
locuitorilor din satul Valea Strâmbă în ceea ce privește locul montării acestuia, până atunci nu 
avem ce face. 
Szabó Attila Ágoston: Pe strada Majláth, partea de jos a podului este prăbușit, abia curge apa 
sub el. Tot acolo, în continuarea străzii Majláth, drumul de exploatație agricolă ar trebui 
pietruit și ar trebui săpat un șanț de circa 10 metri. 
Egyed József: Momentan se lucrează pe drumul din Pérás, după aceea vom verifica și aceasta. 
Bartalis Csaba: Tot în legătură cu drumurile agricole, și strada Varga, înspre Senetea, ar 
terbui pietruit. 
Egyed József: Notăm și aceasta. În legătură cu strada Varga, aceasta urmează a fi cuprins în 
următorul program de finanțare nerambursabilă, dacă va corespunde criteriilor.  
Kovács Ernő: Tot în legătură cu drumurile de exploatație agricolă, cererea ar fi repararea 
drumului dinspre Kurtaeger înspre strada Csik. 
Egyed József: Conform planurilor și acest drum urmează a fi înclus în următoarea sesiune de 
proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile. Deorece accesarea fondurilor 
nerambursabile presupune îndeplinirea unor serii de criterii, în comuna noastră deja este greu 
de găsit așa drumuri de câmp, cu care să putem depune un proiect de 100 puncte. Dacă acest 
proiect va fi câștigător, deja în următoarea sesiune, cu cirteriile actuale, nici nu vom mai putea 
depune un alt proiect. 
Bálint István: Locuitorii din zona Faluköze, au exprimat cererea privind construirea unei 
fântâni publice. M-ar interesa repartizarea sumelor în cazul proiectelor depuse pentru finanțare 
din bugetul local. 
Egyed József: Da, avem cunoștință despre solicitarea construirii unei fântâni publice, dar 
momentan nu avem inclus în bugetul local, dar din luna iulie, bugetul local poate fi modificat 
și putem să includem suma necesară pentru realizarea acestuia. 
Repartizarea sumelor în cazul proiectelor depuse pentru finanțare din bugetul local va fi 
publicat în revista Barázda. Toate proiectele depuse au primit finanțare cu excepția proiectului 
depus de către asociația școlii, deoarece ei nu au depus toate documentele solicitate. Legea 
trebuie respectată, completarea ulterioară cu actele lipsă nu este posibilă. Termenele trebuie 
respectate, dacă nu există posibilitatea ca aceste sume să fie plătite înapoi, în cazul unui control 
a Curții de Conturi. Dacă celeltate asociații au putut să procure și să depune la termen 
documentele solicitate, nu vă de ce Școala, care este o instituție cu angajați nu a putut să 
depună documentele solicitate. 
Elekes Szabolcs: Tot în legătură cu drumurile de exploatație agricolă aș avea o cerere, 
porțiunea între cele două Városvize ar trebui umplută. 
Egyed József: Acolo ar trebui și drum. Simpla umplere a drumului pe o porțiune de 350 m ar 
costa 15.000 lei plus materialul. Acolo vorbim de circa 400 -500 m. Din bugetul local, pentru 
trimestrul I și II, suma alocată pentru reparația drumurilor este deja cheltuit, trebuie să 
așteptăm trimestrul III. 
Elekes József: Care sunt demersurile întreprinse în cazul cumpărării imobilului? 
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Kovács Ileana Éva: Este în curs realizarea certificatului energetic după care putem să 
încheiem contractul de vânzare cumpărare. 
Marthy Barna: Aș fi avut întrebare în legătură cu reparația fântânelor publice și a drumurilor 
dar am primit deja răspuns. 
Mihálydeák Ervin: Tot cu drumurile de câmp aș fi avut și eu întrebare. 
Bálint Attila: Tot reparația drumurilor de exploatație agricolă ar avea prioritate. 
La terenul de joacă din Chileni de mult n- a mai fost cosită iarba. Toboganul de la terenul de 
joacă din satul Chileni ar trebui schimbat cu unul nou, deoarece cel vechi sa deteriorat și este 
periculos. 
Egyed József: S-a sricat mașina de tuns iarbă, dar în viitorul apropriat vom cosi iarba. 
Câteva cuvinte în ceea ce privește evenimentele cu ocazia zilelor comunei, care vor fi 
organizate în concordanță cu reglementările impuse pentru reducerea impactului pandemiei 
covid: În data de 2 iulie, vor fi evenimente culturale cu participarea artiștilor din zonă, să 
ajutăm și pe ei în această grea situație cu care ne confruntăm. Dintre localitățile înfrățite, la 
eveniment va participa orașul Tompa . În data de 3 iulie va fi campionat de minifotbal și 
popice, precum și întâlnirea fanvarelor. 
 
Bálint Attila: Preşedintele şedinţei 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 
          Bálint Attila                Kovács Ileana Éva 
 


