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ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA MUGENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Mugeni din 

data de 21 februarie 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 18/15.02.2022. 

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 13 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni. Sunt prezenți și delegații sătești Bartos Miklós și Dobai Béla. 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. 

Preşedintele de şedinţă, dl consilier Istok Róbert deschide ședința și învederează 

consilierilor locali că au fost înscrise 19 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: Aprobarea proceselor-verbale ale 

ședințelor consiliului local din data de 09.12.2021, 21.12.2021 și 28.12.2021. 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mugeni 

la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național- Programul "Rabla 

Clasic", în vederea achiziționării unui autoturism necesar pentru buna 

desfăşurare a activității autorităţilor publice locale la nivelul comunei Mugeni, 

județul Harghita. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 22/2022. 

HCL nr. 22/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului 

de burse școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 

comuna Mugeni, județul Harghita, aferent anului bugetar 2022. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl viceprimar Istok Róbert specifică în proiectul de hotărâre mai sus menționat este 

vorba despre bursa de ajutor social (200lei/lună/elev) – pentru 30 beneficiari, bursa de 
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merit (200lei/lună/elev) – pentru 24 beneficiari, și bursă de studiu (150lei/lună/elev) – 

pentru 9 beneficiar.  

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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

1 consilier nu a votat: dna consilier Szabó Benedek Emese nu a votat pentru eviterea 

unei posibile conflicte de interese.  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 23/2022. 

HCL nr. 23/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

inițierea, aprobarea și derularea programelor culturale, de tineret și copii, 

caritative, sportive, științifice, festive și recreative ale Comunei Mugeni. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 24/2022. 
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HCL nr. 24/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Calendarului programelor 

culturale, de tineret și de copii, caritative, sportive, științifice, festive și 

recreative ale Comunei Mugeni pentru anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 25/2022. 

HCL nr. 25/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale 

datorată de Comuna Mugeni, județul Harghita către ADI,,SIMD” Harghita pe 

anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare.  

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: 

- 13 voturi pentru  
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- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 26/2022. 

HCL nr. 26/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

7. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale 

datorate de Comuna Mugeni către Asociația GAL ,,Homoród-Küküllő LEADER” 

pe anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese speră că comuna va câștiga proiecte în acest an. 

Dl viceprimar Istok Róbert menționează faptul că  anul trecut a primit doar jumătatea 

dintre membrii asociației, și speră că în acest an va prevala cealaltă jumătate a 

membrilor.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 27/2022. 

HCL nr. 27/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

8. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale 

datorată de Comuna Mugeni către ADI ,,Hargita Víz’’ Egyesület, pe anul 2022.  
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Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 28/2022. 

HCL nr. 28/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

9. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale 

datorate de Comuna Mugeni, județul Harghita către Asociaţia Microregională 

,,REGIOVEST SZENT LÁSZLÓ KISTÉRSÉG” pe anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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: 

- 9 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

4 consilieri nu au votat: dl viceprimar Istok Róbert, dl consilier Borók Dénes, dl conslier 

Ilyés Ferenc Zsolt, dl consilier Hegyi Péter Zsolt, pentru evitarea unei posibile situații de 

conflict de interese, fiind desemnați în Adunarea Generală a Asociației Microregională 

,,REGIOVEST SZENT LÁSZLÓ KISTÉRSÉG”. 
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Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 29/2022. 

HCL nr. 29/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

10.  Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului 

pe clădiri și al impozitului pe teren datorat de către Fundația Culturală 

Agyagfalva 1848 pentru imobilul ,,Pavilion Expozițional Lutița 1848”, situat în 

comuna Mugeni, satul Lutița, FN, județul Harghita. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 30/2022. 

HCL nr. 30/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

11.  Urmează Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modului de utilizare a 

excedentului bugetar din anul precedent în anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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: 
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- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 31/2022. 

HCL nr. 31/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

12.  Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri 

și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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, 

întâi anexele la proiect depă care tot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

1 consilier nu a votat: dl consilier Szigyártó János Attila nu a votat pentru evitarea unei 

posibile situații de conflict de interes, fiind membru Asociației PAGYVAN Tűzoltó 

Egyesület.  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 32/2022. 

HCL nr. 32/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

 

13.  Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu 

pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Comunei 

Mugeni pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2022. 
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Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

1 consilier nu a votat: dl consilier Szigyártó János Attila nu a votat pentru evitarea unei 

posibile situații de conflict de interes, fiind membru Asociației PAGYVAN Tűzoltó 

Egyesület.  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 33/2022. 

HCL nr. 33/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

14.  Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului de asistență 

socială din comuna Mugeni, județul Harghita, în anul 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 
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Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 34/2022. 

HCL nr. 34/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

15.  Urmează Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei 

Mugeni în domeniul public al Comunei Mugeni a imobilului  - Clădirea Școlii 

Gimnaziale ,,Berzenczey László”, situat în comuna Mugeni, satul Lutița nr. 20, 

județul Harghita. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

Dna consilier Szabó Bendek Emese întreabă dacă este vorba despre clădirea evreiască. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde afirmativ și spune că pe nr. 20 din satul Lutița.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 35/2022. 

HCL nr. 35/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

16.  Urmează Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri 

imobile, proprietatea publică a Comunei Mugeni, către Școala Gimnazială 

Mugeni. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul proiect. 
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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. 36/2022. 

HCL nr. 36/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

17.  Urmează Proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de uz și interes public 

local și constatarea apartenenței la domeniul public al comunei Mugeni a unor 

imobile - terenuri cu destinația ,,drum public local” situate în satul Lutița, 

comuna Mugeni, județul Harghita și aprobarea înscrierii provizorie în cartea 

funciară a dreptului de proprietate în favoarea Comunei Mugeni. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că acest demers este necesar pentru realizarea rețelei de 

canalizare, astfel cele două drumuri publice ar pute fi conectate.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese întreabă cui îi aparține zona respectivă.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în prezent nu există proprietari oficiali, toată lumea 

folosește zona așa cum a fost măsurată la acea vreme. Dl primar atrage atenția că 

pământul nu va fi luat de la nimeni.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 
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- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 37/2022. 

HCL nr. 37/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

18.  Urmează Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 

103/2021 cu privire la preluarea în proprietatea Comunei Mugeni şi înscrierea 

în domeniul public al Comunei Mugeni a obiectivelor de investiții: ,,Sistemul de 

alimentare cu apă a localității Mugeni, Beta, Dobeni, Tăietura, Aluniș, Dejuțiu 

și Lutița, comuna Mugeni” și ,,Sistemul de alimentare cu apă a localității 

Mătișeni, comuna Mugeni”, transmise din domeniul public al Județului 

Harghita în domeniul public al Comunei Mugeni. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate, 

susținută anterior sedinței ordinare. 

Dna secretar general Kovács Rozália precizează că este necesară modificarea și 

completarea HCL nr. 103/2021 pentru că Instituția Prefectului solicită completarea cu 

numărul de cartea funciară, și cu alte date și anume: lungimea rețelei de apă.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 38/2022. 

HCL nr. 38/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

19. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl consilier Tóásó Kálmán reclamă faptul că sătenii nu pot plăti pe siteul ghișeu.ro. 
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Dl viceprimar Istok Róbert nu poate să da un răspuns exact: persoana care gestionează 

programul de contabilitate, a spus că nu a primit nicio actualizare în legătură cu program.  

Dl consilier Tóásó Kálmán evidențează că cetățenii care își achită, integral impozitele 

locale aferente anului 2022, pânâ la 31 martie beneficiazeă de o bonificație, de aceea e 

important.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord și atrage atenția că până la sfărșitul lunii martie 

doamna casieră va ajunge în fiecare sat,  facilitând astfel plata persoanelor în vârstă și 

nu numai. Cu această ocazie se va ține și un program de audiență a 

primarului/viceprimarului.  

Dl consilier Szélyes Zoltán spune că la podul din pietră spre Dobeni curge apa și terenul 

este alunecos. 

Dl primar Ülkei Zoltán se va pune țeava și se va rezolva. 

Dl consilier Szélyes Zoltán întrabă că câte parcele va fi finalizate din 110 mii de lei, care 

a fost cuprinși în buget pentru întocmirea de planuri parcelare în vederea înscrierii în 

CF. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că aproximativ 600 parcele (158 lei pentru intabularea 

unei parcele). Dl primar continuă că în anul trecut, în luna septembrie comuna Mugeni 

a încheiat un contract cu o firmă de topografie pentru servicii de înregistrare sistematică 

a imobilelor în “bloc fizic” penru: Grădina Ladó, Grădina Balla, și în Lutița la Fancsika. 

Între timp, legea a fost modificată și momentan este posibil înregistrare sistematică a 

imobilelor în parcele.  

Dl consilier Szélyes Zoltán spune că termenul de limită dată de UE pentru procesul de 

înscriere în cartea funciară a expirat deja în anul 2020.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune din nouă că între timp legea a fost modificată, ceea ce a 

tras niște schimbări esențiale, acum este posibil și pentru tale. Dl primar speră că în 

viitor apropiat vor putea începe înscrierile și în alte zone, însă momentan și firmele de 

topografie sunt foarte ocupate și suprasolicitate. Și nu în ultimul rând, este vorba despre 

un proces lung: în momentul de față au fost înregistrate și trimis către OCPI 500-600 de 

cereri, însă niciunul dintre săteni nu a primit cartea funciară solicitată.  
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Dl consilier Szélyes Zoltán întreabă dacă a fost plătită deja firma de topografie mai sus 

menționată. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că fima va fi plătită după ce munca a fost finalizată. 

Dl viceprimar Istok Róbert menționează faptul că e foarte greu întregul proces, de la 

primii pași pentru că pur și simplu generația tânâră nu știe de unde a moștenit, cum au 

fost numiți bunicii, străbunicii.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă comuna Mugeni a stabilit sau nu cu cine vor 

lucra, respectiv cu care dintre firmele de topografie. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde – așa cum a spus și mai devreme – că anul trecut 

comuna a încheiat un singur contract cu o firmă, cu celelalte două firme, cu care dl primar 

a purtat deja discuții, va fi încheiat un contract numai duplă ce Consiliul Local a apobat 

bugetul bugetului general de venituri și cheltuieli. 

Dl consilier Sala János trece la un alt subiect și anume: există câine maidanez în satul 

Lutița (lângă cimitri), care prezintă pericol pentru săteni, pentru copii, pentru bătrâni. Dl 

consilier relatează faptul că a predat deja o petiție semnată de către săteni.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că din păcate, momentan primăria ca instituție publică nu 

ar putea rezolva problema, pentru că încă nu a sosit arma de tranchilizare. Problema 

respectivă ar putea fi soluționată de către poliția din Mugeni. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt solicită pietruirea în str. Bonta și în al doilea rând întreabă 

dacă proiectul de canalizare poate fi lărgit, astfel încât să fie inclusă și casa omisă din 

proiect. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că din păcate proiectul este fix, nu poate fi modificat. Dl 

primar mai spune că probabil casa despre care este vorba nu a existat pe vremea când 

proiectul a fost întocmit și stabilit. În legătură cu pietruirea firma va rezolva pe anumite 

porțiuni, dar din păcate firma nu poate repara totul, nu este datoria lor. În legătura cu 

pietruirea, primăvara va fi demarată o acțiune în vederea ca toate străzile să fie 

practicabile.  
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Dl consilier Téglás Zoltán spune că este noroi îngrozitor, nu există nici măcar un trotuar, 

oamenii nu pot circula pe jos, apa stă pe marginea drumului, există foarte multe gropi, 

la fel în str. Sziber, în str. Feszeg. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că din păcate sitația este la fel de rău – dacă nu și mai 

rea – în Beta, Dobeni, Tăietura. Dl primiar mai adaugă faptul că sătenii ar trebui să curețe 

șanțul în fața caselor.  

Dl consilier Szigyártó János spune că pietruirea ar rezolva în anumete măsură problema. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu poate fi doar pietruit, porțiunea respectivă ar trebui 

să fie o cădere, ar trebuie să fie preparat prin cilindru compactor ca să fie un drum 

rezistent.  

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

viceprimar Istok Róbert mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 21.02.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

          Istok Róbert                                             Kovács Rozália 

 

       Întocmit, 

Bustya Annamária 

 


