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ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA MUGENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Mugeni 

din data de 9 mai 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 70/03.05.2022. 

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 13 consilieri locali, așadar sunt întrunite 

condiţiile legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Mugeni. 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, 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, dna consilier Szabó Benedek Emese deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 5 puncte pe ordinea de zi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 
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1. Primul punct de pe ordinea de zi este: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnico-economica pentru investiția “Modernizarea și dotarea 

clădirii căminului cultural din sat Beta, nr. 69A, 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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 60/2022. 

HCL nr. 60/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economica pentru investiția “Modernizarea și dotarea căminului cultural din 

sat Tăietura, nr. 34, 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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 61/2022. 

HCL nr. 61/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii “Modernizarea și dotarea clădirii căminului cultural 

din sat Beta, nr. 69A, 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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 62/2022. 

HCL nr. 62/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii “Modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Tăietura, nr. 34, 

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 63/2022. 
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HCL nr. 63/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general de 
venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2022. 

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 64/2022. 

HCL nr. 64/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, președintele de ședință, dna 

consilier Szabó Benedek Emese mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după 

care declară încheiată şedinţa extraordinară a consiliului local.  

 

Comuna Mugeni, la 09.05.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

  Szabó Benedek Emese                                                  Kovács Rozália 

 

                    Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 


