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Procesul-verbal al şedinţei extraordinare (festivă) a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni din data de 4 septembrie 2021 

 

Prezenta şedinţă a fost convocată de către Primarul Comunei Mugeni, dl Ülkei 

Zoltán, prin Dispoziția nr. 143/30.08.2021. 

Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinţă publică. 

Lucrările şedinţei se desfăşoară în limba maghiară, însă documentele şedinţei se 

întocmesc în limba română. 

La prezenta ședință participă 8 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare (festivă) a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni. Lipsesc următorii consilierii locali: Borók Dénes, Hegyi Péter-

Zsolt, Istok Róbert, Kovács Árpád și Tóásó Kálmán. Alături de consilieri, participă 

la ședință dl primar Ülkei Zoltán, delegatul sătesc Dobai Béla, dna Kovács Rozália- 

secretarul general al comunei Mugeni și Bustya Annamária consilier din  cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni, din cadrul 

Compartimentului registratură și relații cu publicul  și monitorizarea procedurilor 

administrative. Lucrările de secretariat sunt efectuate de către dna Kovács 

Rozália, secretarul general al comunei și de către Bustya Annamária. 

Preşedintele de şedinţă, dl consilier Téglás Zoltán deschide ședința și învederează 

consilierilor locali că a fost înscris un singur punct pe ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 8 voturi pentru. 

 



1. Înmânarea diplomelor de cetățean de onoare al comunei Mugeni 

domnilor Dr. Fazekas Sándor și Varga Béla și a diplomei de cetățean de 

onoare post-mortem al comunei Mugeni domnului Kurgyis János, în 

baza HCL nr. 69/26.08.2021. 

 

Dl primar Ülkei Zoltán deschide ședința festivă cu mulțumiri adresate tuturor 

participanților și oficialităților.  

Fiind o ședință festivă de sărbătorire a Zilei Pompieriilor Voluntari din comuna 

Mugeni, având în vedere și faptul că Asociația Pagyvan Tüzoltó Egyesület 

sărbătorește a 10-a aniversare, dl primar prezintă importanța activității pompierilor 

voluntari, care este vizibilă și se constată mai ales atunci când se produce un 

dezastru: de fiecare dată ei sunt cei care ajung primii la fața locului, chiar înaintea 

personalului serviciilor de urgență profesioniste, reducând astfel substanțial daunele, 

fie că e vorba de incendii la case, incendii de vegetație, acțiuni pentru protecția 

mediului ori asigurarea unor măsuri pentru combaterea efectelor pandemiei cu care 

luptă lumea, Asociația Pagyvan Tüzoltó Egyesület reprezintă un serviciu pe care ne 

putem baza, acționează în sprijinul comunității.  
Dar cel mai importan este faptul că încă de la primii ani de înființarea Asociației 

Pagyvan, dl Dr. Fazekas Sándor, dl Varga Béla, dl Kurgyis János au sprijinit, au 

ajutat asociația. Acest sprijin le permite pompierilor voluntari să achiziționeze 

echipamentul necesar, să dezvolte profesinal.  

Dl dr. Fazakas Sándor a sprijinit financiar pompierii voluntari,de foarte multe ori, iar 

mașina “Piroska” i se datorează lui. Dl Varga Béla a ajutat mult la echiparea 

pompierilor și a ajutat mult în pregătirea pompierilor. Dl Krugyis János din păcate a 

murit în anul trecut,  însă s-a ocupat mult cu instruirea și examinarea pompierilor. 

Fără acest ajutor, asociația nu ar fi putut atinge nivelul pe care l-a atins. Întregul sat 

este extrem de recunăscător.  

 

Dl consilier Szigyártó János Attila, pompieri voluntar, exprimă recunoștință pentru tot 

ceea ce au făcut: pentru asociației și pentru comună, și se bucură că s-a întâlnit cu 

oameni extraordinar și că s-au făcut prietenii. 

 



Dl Dr. Fazekas Sándor, dl Varga Béla, mulțumeste  pentru această onoare cu câteva 

minute de discurs, în timp ce aduc aminte de începuturi, de formarea prieteniei, și 

speră că acestă relație va continua și în viitor. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe zi, președintele de ședință, dl consilier 

Téglás Zoltán mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care declară 

încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

 

Comuna Mugeni, la 04.09.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

 Téglás Zoltán                                             Kovács Rozália 

 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 

 

 


