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

din data de 13 iulie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 111/08.07.2021. 

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 10 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni. Lipsesc consilierii local: Borok Dénes, Kovács Árpád, Hegyi Péter Zsolt. 

Este prezent și delegatul sătesc Bartos Miklós. 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, dl consilier Szígyártó János Attila deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 6 puncte pe ordinea de zi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 10 voturi pentru. 

 



Dl primar Ülkei Zoltán salută pe cei prezenți la ședință și evidențează motivul pentru 

care a fost nevoie de convocarea consiliul local la o ședință extraordinară. 

 

1. Primul punct de pe ordinea de zi este aprobarea indicatorilor tehnico –

economici, precum și a finanţării multianuale a obiectivului de investiţii: 

„Execuție lucrări pentru modernizarea iluminatului public în comuna Mugeni, 

județul Harghita”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. Finanțările lucrărilor de execuție 

pentru acest obiectiv de investiții, se vor face din bugetul local al comunei Mugeni, 

care vor proveni din economisirile diferențelor valoarii curentului utilizat în prezent și 

valoarea curentului necesar după efectuarea lucrărilor de modernizare prin utilizarea 

corpurilor de iluminat stradal cu leduri de 16 W, 20 W, 31 W. Perioada de investiție 

va fi de 7 ani, de la 2021-2028 (84 luni). 

Dl consilier Szígyártó János Attila întreabă dacă investiția curentă va include și 

străzile laterale sau numai străzile principale. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că la Mugeni și la Dejuțiu se dorește finanțarea 

investiției cu fonduri nerambursabile din proiect, pentru că există niște standarde 

tehnice, fiind drumuri județene. Deci acum este vorba despre: satul Lutița, Mătișeni, 

Aluniș, Beta, Dobeni, Tăietura.  

Dl consilier Téglás Zoltán menționează că și pe lângă pod, pe drumul spre Feszeg, e 

foarte întuneric.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că e într-adevăr așa. 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul 

proiect. 

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: 



- 10 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 54/2021. 

HCL nr. 54/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și pozițiile modificate, astfel vor fi 

alocați 11 mii de lei pentru renovarea clădirii primăriei; cealaltă modificare este mașina 

cu platformă, pentru care avem 8 mii de euro, dar va costa în jur de 11 mii de euro.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că este nevoie de 13 mii de euro pentru a 

cumpăra un vehicul bun. 

Dl consilier Sala János spune că trebuie să cumperi o mașină bună pe care nu va 

trebui să repari.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă: “că dar de unde luăm acești bănuți suplimentari de 

care avem nevoie?” 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că am luat puțin de peste tot, aș putea spune exact pe 

baza documentelor.  

Dl primar Ülkei Zoltán face cunoscut faptul că în viitorul apropiat se dorește întabularea 

drumurilor comunale: satul Dobeni, Beta și Tăietura. Totodată se dorește și renovarea 

căminelor culturale, mai întâi cele care se află în stare cea mai degradată.  

 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul 

proiect. 



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: 

- 10 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 55/2021. 

HCL nr. 55/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

3. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, 

aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferente investiției „Construire Grădiniță nouă la Școala Generală 

Mugeni”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre, Consiliul Local Mugeni deja a 

votat favorabil cu privire la investiția respectivă, numai că prețul proiectului a scăzut, 

deci trebuie să fie aprobată din nou. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc întreabă că în luna septembrie va predată lucrarea? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ. 

Dna consilier Szabó-Benedek Emese a remarcat că nu există un număr suficient de 

copii. 

Dl primar Ülkei Zoltán speră că proiectul se va încheia în curând, și totul va fi bine: 

odată a existat o problemă cu gazul, apoi cu canalzarea. În fine, pentru a avea 

supraveghere în instituție și după-amiază, mai trebuie o persoană, dar inspectoratul 

școlar nu a promis aprobarea acestui lucru. 

Dna consilier Szabó-Benedek Emese arată că va fi o bonă pentru după-amiază.  



Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul 

proiect. 

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: 

- 10 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 56/2021. 

HCL nr. 56/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de 

la bugetul local al Comunei Mugeni pentru proiectele selecționate conform 

HCL nr. 39/2021 pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes local pe 

anul 2021. 

Dna secretar general al comunei Mugeni Kovács Rozália prezintă rezultatele 

selecționării proiectelor depuse. În total au fost depuse 9 proiecte, din care 7 au primit 

un răspuns pozitiv. Dosarele Asociației pentru Școala I-VIII Wass Albert nu a fost 

complete, de aceea au fost respinse.  

Dna consilier Szabó-Benedek Emese întreabă: că și nu s-a dat termen pentru 

completare? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în ultima zi înainte de termen a adus dosarul. 

Termenul a expirat. 

Dna consilier Szabó-Benedek Emese întreabă: că dar a fost dusă la cunoștință faptul 

că dosarul nu este complet? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ, și spune că nu a fost timp pentru remediere 

(respectiv pentru completare). 



În oponia doamnei consilier Szabó-Benedek Emese, spune că aici este vorba despre a 

problemă de comunicare. 

Dl primar Ülkei Zoltán combate afirmația dmnei consilier Szabó-Benedek Emese și 

spune că totul a fost descris detaliat în ghid. Trebuie respectate regulile, termenele. Nu 

este vorba despre o problemă de comunicare.  

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul 

proiect. 

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: 

- 8 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 1 abținere: Szabó-Benedek Emese 

și dl consilier Szígyártó János Attila nu a votat, pentru că membrii asociației nu 

pot vota (caz de conflict de interes). 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 57/2021. 

HCL nr. 57/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru aderarea la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”„CSOMÁD–

BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. Asociația s-a constituit în scopul 

de a realiza în comun proiecte de dezvoltare regionale, a serviciilor publice pe baza 

strategiei de dezvoltare la nivelul județelor Covasna şi Harghita.  

Ca de exemplu, dacă am putea construi o cantină, sau dacă am putea înființa o fabrică 

industrială, ar aduce beneficii majore.  



Dl consilier Szélyes Zoltán întreabă despre contribuția proprie. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că trebuie să plătim 1000 de lei ca prima taxă (de 

aderare). Dacă proiectul respectiv va viza Comuna Mugeni, trebuie să plătim partea 

noastră. 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul 

proiect. 

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: 

- 10 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 58/2021. 

HCL nr. 58/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

6. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că în Dobeni stâlpii de telecomunicații cad pe 

drum (Telekom). 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că s-a discutat cu cei competenți în domeniu. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune: deja am trimis fotografii, și mai tot sunăm. 

Dna consilier Szabó-Benedek Emese adresează mulțumiri pentru reparațile făcute la 

terenul de fotbal din satul Beta (a fost reparat plasa de la poartă).  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că tocmai din acest motiv a fost constituit grupul de 

lucru la primărie care să ocupe cu lucrările de întrețienere. 



Dl primar Ülkei Zoltán mulțumește consilierilor locali dl Ilyés Ferenc Zsolt și dl Bartos 

Miklós pentru cosirea ierbeii. 

Dl Bartos Miklós întreabă dacă există vreo noutate în privința gazului de la Aluniș.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că în privința gazului de la Aluniș competent este 

societatea Delgaz. Cu privire la acest lucru s-a transmis adresă și către SC Hargaz. 

Dl consilier Sala János semnalează că fântână cu cumpănă din strada Sala este 

stricată. 

Dl viceprimar Istok Róbert promite că vor fi luate măsuri în privința reparării 

cumpănei.  

Dl consilier Sala János spune drumul de trecere (imediat după romii) a devenit atât 

de îngust încât combina nu poate trece prin el 

Dl viceprimar Istok Róbert întreabă dacă este vorba despre cea din beton? 

Dl consilier Sala János răspunde că nu știe ce a cauzat problema respectivă, trebuie 

să fi fost spart. 

Dl consilier Tóásó László solicită în primul rând tăierea arborilor, crengilor de salcâmi 

sub pădurea Bonta, la ultima curbă, pentru că  există un pericol de accident. Și în al 

doilea rând solicită buldoexcavatorul, ar fi nevoie să sape un șanț. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că buldoexcavatorul va fi acolo pentru trei zile, numai că 

munca trebuie să fie organizată. 

Dl consilier Tóásó László solicită amenajarea unei stații de autobuz în locul celei 

desființate.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde ar trebuie să cautăm un model, să fie uniform peste 

tot. 

Dl consilier Tóásó László mulțumește pentru înlocuirea panourilor cu denimerea 

satelor din comună și cele care urmează să fie schimbate.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă stadiul în care se află lucrările de parcelare. 



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde consilierului că OCPHR urmează să încheie un 

contract cu Comuna Mugeni pentru finanțarea lucrărilor de sistemaizare și 

sectorizare. O să fie aprobată și o modificare a legii incidentă în domeniu și ar fi 

indicată așteptarea intrării în vigoare acestui act normativ. 

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă când va avea loc recepția lucrărilor de canalizare. 

Dl primar Ülkei Zoltán arată consilierului că predarea rețelei principale va avea loc 

împreună cu predearea stației de epurare, în opinea firmei executante EDAS-EXIM 

SRL până sfărșitului anului curent. 

Dl consilier Téglás Zoltán spune că firma care se ocupă de lucrări de canalizare, a 

umplut șanțurile. Va fi o problemă dacă vin ploile abundente.  

Dl primar Ülkei Zoltán arată că este obligația firmei executante să curețe șanțurile 

care au fost umplute de către ea.  

Dl consilier Téglás Zoltán sesizează faptul că terenul amenajat pentru plantarea unor 

flori de pe domeniul public (în formă de Y) arată rău din nouă. 

Dânsul întreabă din nou despre containerul de gunoi amplasat în centru și spune că 

trebuie găsit un alt loc.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord cu acest lucru și spune că de asemenea trebuie 

îndepărtat și microbuzul care staționează acolo. 

Dl delegat sătesc Bartós Miklós spune că un agricultor deținător de tractor mare face 

că drumul să fie impracticabil (domnul Zinner). Cei cu tractoare mai mici, în multe 

cazuri nu pot merge mai departe. 

Dl viceprimar Istok Róbert spune că putem vorbi cu dânsul, dar este vorba despre un 

drum public. Deci nu putem interzice utilizarea vehiculului respectiv. 

Dl primar Ülkei Zoltán informează pe consilieri despre băncile și coșurile stradale de 

gunoi achiziționate de primărie numai că trebuie găsite locuri potrivite pentru acestea. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc întreabă că cât sunt ca număr? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că 10.  



Dl consilier Tóásó Kálmán face observați că: băncile au fost deteriorate în timp. 

Dna consilier Szabó-Benedek solicită înlocuirea containerele de gunoi, pentru că 

sunt rugnite. 

Dl consilier Tóásó László spune că ar fi bine o nouă bancă și coș de gunoi în fața 

casei de cultură.  

Dl  Bartos Miklós întreabă că când va fi realizată locul de joacă pentru copii? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că sătenii trebuie să decidă unde să fie.  

Dl consilier Tóásó László întreabă despre cele dezbătute în ședința pentru Comisia 

locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Comuna 

Mugeni? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că deoarece nu există dovezi oficiale scrise despre 

schimbul de terenuri, după parcelare, terenul folosit acum de biserică va fi returnat 

proprietarului inițial (persoanei îndreptăție). 

Dl consilier Tóásó László conclude că nu comisia decide, ci documentația este 

relevantă. 

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

Szígyártó János Attila mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 13.07.2021 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

     Szígyártó János Attila                                     Kovács Rozália 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


