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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la  data  de  12  ianuarie  2015  orele  1800 în  şedinţa  extraordinară  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.  39  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică
locală, republicată, prin Dispoziţia nr. 1 din 2015 a primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:
1. Bálint Attila
2. Bálint István-Tibor
3. Deák Endre
4. Egyed Márta
5. Elekes József
6. Elekes-Józsa Márton
7. Elekes-Köllő Márta
8. Gál Katalin
9. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Mihálydeák Ervin
12. Molnár Vincenţiu

De la  şedinţă  lipsesc motivat  domnii  consilieri  György Zsolt,  Tótpál  László  şi
Marthy Barna.

La  şedinţă  mai  participă:  domnul  primar  Egyed József  şi d-na secretar  Kovács
Ileana Éva.

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Horváth Dumitrina constatând că sedinţa
este  legal  constituită,  salută  pe  cei  prezenţi  şi  declară  deschisă  şedinţa  de  îndată  a
Consiliului Local al comunei Suseni.

Întrunirea  Consiliului  Local  comunal  a  fost  cerută  de  primarul  comunei  cu
următoarele proiecte de ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de

dezvoltare la data de 31.12.2014 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi
Preşedintele  şedinţei  supune  la  vot  aprobarea  ordinii  de  zi,  care  se  aprobă  în

unanimitate de toţi membrii prezenţi ai consiliului local. 
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Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectului din ordinea de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind stabilirea impozitelor  şi  taxelor locale  pe  anul
2015

Egyed József: A fost aproape inutilă convocarea şedinţei de astăzi. La şedinţa de data
trecută  consilierii  din partea  UDMR-ului în loc să voteze în  mod raţional,  au adus o
hotărâre politică de a respinge creşterea nivelului taxelor şi impozitelor locale. Aşa că nu
va creşte nivelul taxelor, este propus acelaşi nivel al acestora ca anul trecut. În viitor ar fi
bine ca deciziile să fie aduse raţional, mai ales în problemele economice, nu pe baza unor
decizii politice. În ultimii 6 ani am încercat ca de fiecare dată când am făcut propuneri
pentru modificările la buget să ascultăm părerile şi cerinţele fiecăruia. Din această cauză
vă rog să puneţi deoparte deciziile politice şi să aduceţi hotărâri care sunt spre binele
comunităţii.
Elekes-Józsa Márton: Am ascultat mustrarea domnului primar, dar este obligaţia noastră
să decidem în aşa fel încât să fie spre binele locuitorilor. Iar creşterea nivelului taxelor şi
impozitelor nu este în interesul acestora. Dezvoltarea comunei este în interesul tuturor,
dar  partea  de  venituri  a  bugetului  nu  se  compune  doar  din  impozitele  adunate  de  la
cetăţeni, ci şi din alte surse. Faptul că opoziţia respinge creşterea nivelului taxelor este un
obicei politic, un lucru aproape obligatoriu. În schimb propune ca administraţia publică să
economisească din partea de cheltuieli  proprii.  Şi oricum sunt mai multe surse pentru
partea  de  venituri  a  bugetului:  finanţările  nerambursabile,  sumele  defalcate  din TVA,
rectificările  de  buget.  Nemajorarea  nivelului  unei  taxe  nu  înseamnă  neapărat  că  din
această cauză vor trebui făcute restrângeri la cheltuieli, deoarece sumele necesare acelor
cheltuieli pot fi obţinute din alte surse. Respingerea majorării taxelor nu a făcut parte din
nici un fel de propagandă politică.
Egyed József:  Accept răspunsul Dumneavoastră, însă din ceea ce aţi afirmat la şedinţa
din data trecută a reieşit altfel, deoarece creşterea nivelului taxelor şi impozitelor locale a
fost bine justificată. Însă completarea bugetului de la anul este nesigură, deoarece sumele
nu vor fi alocate de Consiliul Judeţean şi se pare că potrivit prevederilor legii bugetului pe
acest an comunele mai mari vor ajunge în situaţie foarte grea. Dar acest lucru îl vom
vedea la alocarea acestor bani. Revenind la proiectul de hotărâre, şi consilierii din partea
PCM au decis să nu propună creşterea nivelului taxelor şi impozitelor locale.
Molnár Vince: Atunci impozitele pe vehicule vor creşte?
Egyed József: Nu, totul rămâne la nivelul anului trecut.
Horváth Dumitrina:  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  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitului
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2014 din excedentul bugetului local al
anilor precedenţi

Kovács  Ileana  Éva:  La  sfârşitul  anului  2013  s-a  înregistrat  un  excedent  bugetar  de
479.778,61 lei, care a fost folosit pentru acoperirea cheltuielilor lucrărilor de canalizare.
Din această cauză la secţiunea de dezvoltare s-a format un deficit. Potrivit prevederilor
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legislative privind încheierea exerciţiului bugetar consiliile locale au obligaţia de a aproba
prin hotărâre a consiliului acoperirea acestuia. 
Gál Katalin: Comisia economică a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre.
Horváth Dumitrina:  Supune proiectul  de hotărâre procedurii  de votare,  iar acesta se
aprobă cu 12 voturi pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă.
Egyed József:  Azi  au  fost  în  control  cei  de  la  Dezvoltare  Rurală  privind  cererea  de
finanţare depusă în cadrul programului LEADER. Au găsit totul în ordine, avem câteva
completări de făcut. Se pare că vom trece în curând la încheierea contractului. Va mai
trebui să alocăm suma necesară pentru acoperirea părţii proprii din finanţare. 

Preşedintele  şedinţei  anunţă  epuizarea  problemelor  înscrise  în  ordinea  de  zi,  şi
declară închisă şedinţa Consiliului Local al comunei Suseni.

ÎNTOCMIT,
Elekes-Köllő Angéla Gabriela

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETAR
Horváth Dumitrina    Kovács Ileana Éva
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