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Procesul-verbal al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului 

Local al Comunei Mugeni din data de 4 noiembrie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 173/03.11.2021. 

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 online 9 consilieri locali, așadar sunt întrunite 

condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni (Lipsesc consilierii locali: Borók Dénes, Hegyi Péter-Zsolt, 

Tóásó László și Sala János).  

Alături de consilieri, participă la ședință dl primar Ülkei Zoltán, dna Kovács 

Rozália- secretarul general al comunei Mugeni și Bustya Annamária consilier din  

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni, Compartimentul 

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. 

Având în vedere că domnul consilier Borók Dénes nu este prezent la această 

ședință, va conduce ședința consilierul local care urmează în ordinea alfabetică. 

Datorită faptului că nici domnul Hegyi Péter-Zsolt nu este prezent, ședința va fi 

prezidată de domnul consilier Ilyés Ferenc Zsolt. 

Preşedintele de şedinţă, dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 9 puncte pe ordinea de zi. 



Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 

 

1. Primul punct de pe ordinea de zi este Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

participării Comunei Mugeni la Programul Național de Investiții ,,Anghel 

Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum și aprobarea 

devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC18 KM 1+400 – 2+800, KM 5+100 

– 6+010, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre și spune 

că termenul de depunere a proiectelor este pe data de 8 noiembrie, și prin urmare, de 

aceea a fost necesară convocarea ședinței extraordinare cu convocare de îndată.  

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 90/2021. 

HCL nr. 90/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 

cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE STRĂZI ÎN 

COMUNA MUGENI, SATUL MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA ” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 



Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 91/2021. 

HCL nr. 91/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 

cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABLITARE DRUM 

COMUNAL DC15 KM 0+000 – 1+600, DC228 KM 0+000 – 0+600, COMUNA 

MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 92/2021. 

HCL nr. 92/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 



cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM 

COMUNAL DC18 KM 2+800 – 5+100, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 93/2021. 

HCL nr. 93/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 

cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM 

COMUNAL DC18 KM 0+000 – 1+400, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 94/2021. 

HCL nr. 94/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 



 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 

cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM 

COMUNAL DC19 KM 0+000 – 2+450, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 95/2021. 

HCL nr. 95/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 

cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM 

COMUNAL DC16 KM 0+000 – 1+550,  COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 



- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 96/2021. 

HCL nr. 96/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

8. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii 

cererii de finanțare, precum și aprobarea devizului general și  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM 

COMUNAL DC 20, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA” 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 97/2021. 

HCL nr. 97/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

9. Urmează  Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general de 

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán începe cu prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre. Consiliul 

Județean Harghita a repartizat comunei suma de 200.000 lei din fondul la dispoziția 

Consiliul Județean Harghita, prin care susține rețea de canalizare menajeră și stație de 

epurare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 



Consilierii locali votează în felul următor: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 98/2021. 

HCL nr. 98/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

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

Ferenc Zsolt mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care declară 

încheiată şedinţa extraordinară cu convocare de îndată a consiliului local.  

 

 

Comuna Mugeni, la 04.11.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Ilyés Ferenc Zsolt                                              Kovács Rozália 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 


