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Nr. _______/2021 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, la data de 26 august 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 și art. 134 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia 
nr. 178/ 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 Ernő 
9. Kovács Levente 
10. Mihálydeák Ervin 
11. Molnár Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
De la ședință lipsește motivat domnul consilier Kovács Attila, Marthy Barna și Bálint 

István-Tibor. 
La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József și consilierul juridic, Székely 

Katalin.  
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 cu privire la modificarea HCL nr. 67/2017 privind 
implementarea proiectului „Reabilitare clădire publică pentru dezvoltarea 
infrastructurii de servicii sociale și publice din comuna Suseni, județul Harghita”; 

2) Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
realizarea investiției „Reabilitare clădire publică pentru dezvoltarea infrastructurii 
de servicii sociale și publice din comuna Suseni, județul Harghita”; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Suseni 
pentru perioada 2021 - 2027; 

4) Proiect de hotătâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății 
Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, 
județul Harghita; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a investiţiei 
”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”; 

6) Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei ”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”; 

7) Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul 
Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ cu obiectivul de 
investiție „Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni" 

8) 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 cu privire la modificarea HCL nr. 67/2017 privind implementarea 
proiectului „Reabilitare clădire publică pentru dezvoltarea infrastructurii de servicii 
sociale și publice din comuna Suseni, județul Harghita” 

 
Egyed József: Este vorba despre fosta sediu a Primăriei comunei Suseni. Având în vedere că 
bolta din cărămidă existentă deasupra pivniței a fost inundată, în urma expertizei realizate de 
către experți s-a propus demolarea boltei deteriorate și realizarea unei plăci din beton armat. 
Deasupra acestuia au fost construite băile, care au trebuit demolate în totalitate, iar pe alocuri 
s-a observat lemn atacat de ciuperci. În urma analizări problemelor sus amintite s-a ajuns la 
concluzia de a demola integral planșeul de lemn peste parter și înlocuirea acestuia cu o placă 
de beton armat. Acestea au adus modificări față de proiectului inițial, atât structurale cât și 
economice. 
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Elekes József, președintele de ședință: Proiectul de hotărâre trebuie avizat de către Comisia 
de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport și de către Comisia de 
economico – financiară. 
Elekes Szabolcs: Comisia de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport a a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: 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. 

  
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

realizarea investiției „Reabilitare clădire publică pentru dezvoltarea infrastructurii 
de servicii sociale și publice din comuna Suseni, județul Harghita” 

 
Egyed József: Cheltuielile generate în plus, datorită modificărilor structurale intervenite pe 
parcursul realizării investiției, trebuie aprobate de către consiliul local. Valoarea totală inițială 
a proiectului a fost de 1.086.000 lei, care s-a majorat cu numai 8.000 lei, deoarece au fost 
folosite și cheltuielile neprevăzute cuprinse în bugetul inițial al proiectului. Astfel, valoarea 
totală a proiectului, în momentul de față este de 1.094.251,99 lei. Această majorare de 8.000 
trebuie aprobat și suportat de către consiliul local.  
Gál Katalin: 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. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Suseni 
pentru perioada 2021 – 2027 

 
Sosește și domnul consilier Bálint Attila. 
 
Egzed József: Realizarea unei Strategii de dezvoltare locală are la bază, de obicei, discuțiile 
purtate cu cetățenii comunei, cu reprezentanți ai societății civile, cu reprezentanți ai factorilor 
economici din comună, precum și cu consilierii locali al comunei. Ceea ce este important la 
realizarea unei strategii este ca comuna să poate să participe la orice sesiune de proiecte în 
care are interes. A fost inclus în Strategia locală și creșterea eficienței energetice. Fiecare 
dintre dvs. a primit un exemplar din strategie, deci știți despre ce este vorba. 
Gál Katalin: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia social-cultural, culte, învătământ, sănătate și familie a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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. 
 

4. Proiect de hotătâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății 
Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, 
județul Harghita 

 
Egyed József: Conform balanței primului trimestru se observă deficitul despre care a vorbit 
domnul administrator în ședința anterioră. Acest deficit se datorează faptului că, încă nu au 
fost identificați toți consumatorii a apei potabile cumpărată de la SPLTAC Gheorgheni, astfel 
acest minus trebuie să fie suportat de către comuna Suseni împreună cu comuna Joseni. În 
urma consultărilor prealabile purtate cu comuna Joseni reiese că, contribuția comunei Joseni 
o să fie puțin mai mare, deoarcece pierderile înregistrate de către ei la apă este mai mică decât 
la comuna Suseni, în schimb la canalizare pierderile înregistrate de către comuna Joseni sunt 
mult prea mari față de comuna Suseni. La noi cheltuielile în plus sunt generate de pierderile 
de apă. Cuantumul ajutorului de minimis a trebuit calculat în baza unei formule de calcul și 
nu în baza pierderilor înregistrate separat la apă sau la canalizare. Cuantumul ajutorului de 
minimis acordat de către comuna Joseni va fi în jur de 300.000 lei/an. La noi este propus suma 
de 251.404 lei/an, adică 754.212 lei pe trei ani. Ajutorul de minimis va fi acordat anual în baza 
bilanțului prezentat de către operator, astfel putem să urmărim dacă aceste valori s-au 
îmbunătățit sau nu, dacă societatea a făcut toate intervențiile necesare pentru a reduce 
deficitul existent. Dacă deficitul se reduce putem să reducem și valoarea ajutorului de 
minimis. Cu aceasta putem motiva societatea că are obligația de a îmbunătății situația 
existentă. În conformitate cu prevederile legale, acrodarea ajutorului de minimis și valoarea 
acestuia a fost avizată de către Consiliul Concurenței. 
Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia social-cultural, culte, învătământ, sănătate și familie a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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Elekes József, președinte de ședință: Are cineva întrebări, propuneri în legătură cu proiectul 
de hotărâre? 
Egyed József: Aș mai adăuga, că anual, comuna a contribuit la cheltuielile de epurare a apei 
uzate. Cuantumul ajutorului de minimis va fi mai mică decât această sumă și în viitor sperăm 
că din taxele colectate de către societate se vor suporta toate cheltuielile. 
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 investiţiei 
”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni” 

 
Egyed József: Dorim să reabilităm sala de gimnastică din comuna Suseni, care a servit de a 
lungul anilor comunitatea, prin izolarea termică a clădirii, renovarea interioară totală, 
shcimbarea acoprișului. În momentul de față clădirea se află într-o stare destul de degradată, 
băile, dușurile și vestiarele sunt neutilizabile. În prezent acest obiectiv este singurul care oferă 
spațiul adecvat (acoperit) pentru desfășurarea activităților sportive pentru intreaga comună, 
drept urmare considerăm că este oportună și necesară renovare acestuia. 
Gál Katalin: 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. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei ”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni” 

 
Egyed József: Valoarea totală a investiției este de 1.768.456,55 lej, din care construcții montaj 
1.321.300 lei inclusiv TVA. Diferența rezultă din cheltuielile pentru dotări, proiectare și 
asistență tehnică. 
Gál Katalin: 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. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul 
Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ cu obiectivul de 
investiție „Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni" 



 6

Egyed József: Rog consiliul să aprobe participarea la acest program. În prezent este publicat 
numai un proiect a Ghidului solicitantului. Conform informațiilor deținute programul se va 
lansa pe data de 30 august. Conform ghidului preliminar am pregătit toată documentația ca 
să putem depunem la data lansării programului. Ceea ce este interesat la acest proiect, este că 
aproximativ jumătate din cheltuielile proiectului trebuie să fie suportat de către comună. Eu 
propun participarea comunei la acest program. 
Kovács Ernő: Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. 
Gál Katalin: Comisia social-cultural, culte, învătământ, sănătate și familie 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. Probleme curente 
 
Jakab Attila: În fața Căminului cultural există o groapă adâncă cu risc de accident. Cine 
trebuie înștiințat? 
Egyed József: Deja am înștiințat Consiliul Județean. Am primit răspunsul că procedura de 
achiziție publică a lucrărilor de întreținere de vară a fost contestată, din acest motiv s-au 
întârziat cu lucrările de întreținere. Totodată, alaltăieri am primit promisiunea din partea 
președintelui Consiliului Județean că gropile din fața primăriei vor fi astupate cu astfalt rece. 
Dacă aceste lucrări nu se vor realiza, vom rezolva noi problema cu asfaltul rece cumpărat de 
către comună pentru întreținerea capacelor de canal. Vom putea începe lucrările lunea 
viitoare. 
Gál Katalin: La ședința Consiliului Județean, care a avut loc în localitatea Joseni, au fost 
aprobate alocarea unor sume de bani. Ce fel de finanțări primește Comuna Suseni de la 
Consiliul Județean Harghita? 
Egyed József: Comunicare oficală încă nu am primit. Dacă vom primi finanțări, și așa 
rectificarea bugetului trebuie aprobată de către Consiliul local și atunci vom ști cu exactitate. 
Gál Katalin: În satul Chileni au început lucrările la acoperișul Căminului cultural. Cum 
evoluează lucrările? Sunt probleme? Lucrările decurg conform celor planificate? Sunt 
probleme mari cu structura acoperișului? 
Egyed József: Lucrarea a fost pusă pe SEAP, s-au prezentat două firme, una din Maramureș 
și una din localitate. La final am încheiat contractul cu firma locală, deoarece aceasta a venit 
cu o ofertă mai avantajoasă. Lucrările evoluează fără nici o problemă. 
Elekes Szabolcs: Ce firmă va executa lucrările de reabilitare a drumului agricol Városvíze? 
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Egyed József: Încă nu știm. Ieri a fost publicat anunțul pe SEAP, lucrarea având o valoare 
aproximativă de 50.000 lei. În anunțul publicat am specificat exact câți mp de drum vom 
reabilita într-o grosime de 10 cm. Piatra va fi achiziționat de către noi în baza contractului 
încheiat cu CRH Ciment Romania S.A. Numai lucrarea în sine și tranpsortul trebuie să 
achitămfirmei câștigătoare. Sperăm ca săptămâna viitoare putem să încheiăm contractul. 
Mihálydeák Ervin: Când va fi predarea porțiunii de drum Bogáros – Ördögtó? Care este 
termenul de finalizare a lucrării? Întreb deoarece am detectat două podețe rupte. Aș 
recomanda să luați în considerarea schimbarea acestora înainte de recepționare lucrării. 
Egyed József: Cu podețele încă nu s-au lucrat. În momentul de față a fost depus stratul de 
bază și piatra spartă, urmează să se depune stratul de macadam și numai după acesta 
urmează înlocuirea podețelor. Decontările actuale se referă numai la cheltuielile legate de 
achiziționarea pietrei și așternerea acestuia. 
Mihálydeák Ervin: Podul a fost deja terminat. Acolo unde mergem în spate la izvorul de apă 
minerală, acolo se vede că a fost pus țeava din PVC. 
Egyed József: Mulțumesc pentru observație, vom verifica. Termenul de finalizare primit de 
către AFIR este sfârșitul acestui an. Ploile abundente au îngreunat mersul lucrărilor, 
îndeosebi pe ramura dreaptă a drumului Bogárosi. 
Gál Katalin: În legătura cu acesta aș mai menționa că în mijlocul drumului Bogárosi, pe 
ramura dreaptă, a tâsnit apa și curge în șanț, producând deja pagube, și dacă rămâne așa vor 
fi pagube și mai mari. Trebuie verificat și acesta.  
Egyed József: AFIR nu onorează nici o cerere de plată depusă spre decontare fără efectuarea 
verificărilor pe teren. Cu ocazia acestor verificări amănunțite toate greșelile ies în evidență.   

Aș vrea să vă aduc la cunoștință că lucrăm cu proiectarea drumurilor agricole. Am 
încheiat contractul cu firma de proiectare: geo, topo, etc. Acum urmează încheierea 
contractului cu firma de consultanță. Lansarea programului este așteptat pe la mijlocul lunii 
septembrie. Deoarece acest proiect cade sub incidența zonei de protecție NATURA 2000, 
avem obligația de a procura niște autorizații în plus. Încercăm să procurăm cât mai repede 
aceste autorizații ca să putem finaliza și depune proiectul în termen. Este vorba despre un 
proiect de mare importanță. La punctarea proiectului ne ajută faptul că terenul deservit în loc 
de 600 ha a crescut la 950 ha. 

La proiectul de asfaltare suntem puțin rămași în urmă. Ni s-a solicitat efectuarea unui 
expertize. Odată cu efectuarea acestei expertize și proiectul tehnic va fi complet. Apoi putem 
să începem procedura de achiziție publică, pe care putem să-l finalizăm încă anul acesta. 

În ceea ce privește realizarea trotuarului în satul Valea Strâmbă, lucrarea deja a fost 
publicată pe SEAP. Valoarea investiției s-a redus semnificativ deoarece de alungul drumului 
național nu putem efectua lucrări asupra șanțurilor și nu putem să realizăm șanțuri acoperite. 
Astfel valoarea redusă a proiectului este în jur de 180.000 lei, numai suprafața trotuarului. 
Anul acesta vom încheia contractul. În ceea ce privește celelalte secțiuni de trotuare, 2/3 va fi 
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realizat de către Consiliul Județean Harghita și numai 1/3 de către noi. Valoarea acestor 
lucrări deja a fost cuprins în bugetul local. Procedura de transparența, de 30 de zile a 
hotărârii Consiliului Județean a fost deja realizată și teoretic anul acesta vor începe procedura 
de achiziție publică. 
Elekes József, președinte de ședință: Mai are cineva observații de adăguat? 
Gál Katalin: Am mai observat, că în șanțirule de alungul drumului înspre Ördögtó sunt 
lăsate în urmă bucăți de lemne, care împiedică scurgerea apei. Cererea mea ar fi să atenționați 
exploatorii de lemne să curețe șanțurile.  
 

Preşedintele şedinţei 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 


