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

data de 24 iunie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 94/17.06.2021. 

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 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. Lucrările de secretariat 

sunt efectuate de către dna Kovács Rozália, secretarul general al comunei și de 

către Bustya Annamária din cadrul Compartimentului registratură și relații 

publice. 

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

consilierilor locali că au fost înscrise 8 puncte pe ordinea de zi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 

 



 

1. Primul punct de pe ordinea de zi este Aprobarea procesului verbal al ședinței 

ordinare a  consiliului local din 27 mai 2021.  

Consilierii locali au aprobat procesul verbal. 

  

 

2. Urmează Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri 

și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre: Comuna Mugeni a primit 130 000 

de lei de la Consilul Județean. Din care  80 000 de lei l-am folosi pentru finanțare 

amenajării parculi de la satul Lutiță, iar celei 50 000 de lei pentru repararea clădirii 

primăriei.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă: în legătură cu finanțarea parcului, dacă ar exista o 

cerere similară, de solicitare de sprijin financiar s-ar putea da curs acelei cereri? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ, cu mențiuna că acele cereri ar trebuie 

formulate înainte adoptării bugetușui local. Acum se putem suporta doar costurile curent.  

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. 49/2021. 

HCL nr. 49/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 



3. Urmează Proiectul de hotărâre privind avizarea utilizării Fondului rezultat din 

Cota de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă în comuna 

Mugeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre, după care pleacă puțin, deoarece 

au sosit autoritățile pentru a evaula daunele cauzate de inundații.  

Dl Tóásó László a cerut: să fie luat în considerare și strada “Sziber”/”Erdőutca”. 

Dl Sala János răspunde: rețeaua de apă este deja prezentă în acea zonă, însă gazul nu 

este. În acele părți în care nu există, poate fi introdus la cerere.  

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. 50/2021. 

HCL nr. 50/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 30/2021 privind 

închirierea prin licitație publică a Remizei PSI și terenul aferent, situat în satul 

Mugeni, comuna Mugeni, județul Harghita. 

Dna secretar general al comunei Mugeni Kovács Rozália prezintă proiectul de hotărâre, 

și a atras atenția ca revocarea este necesară, deoarece Prefectul Județului Harghita a 

constatat obiecții cu privire la HCL nr. 30/2021. Întabulare imobilului Remezii PSI și 

stabilirea suprafeței care urmează a fi închiriată este în curs de procesare. 

Dl Szigyártó János Attila a reacționat că Asociația Pagyvan ar avea nevoie de garajul, 

pentru a putea participa la programe de finanțare.  



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. 51/2021. 

HCL nr. 51/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

5. Urmează Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Comunei 

Mugeni în vederea amplasării unui monument de for public, constituit dintr-un 

ansamblu sculptural cu denumirea “Solidaritate”, pe terenul intravilan 

aparținând domeniului public al Comunei Mugeni, situat în satul Lutița. 

Dl viceprimar Istok Róbert prezintă proiectul de hotărâre primul pas este dezmembrarea 

terenului intravilan aparținând domeniului public al Comunei Mugeni, situat în satul 

Lutița, după care pe terenul respectiv (4mp) va fi amplasat monumentul de for public.  

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. 52/2021. 

HCL nr. 52/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  



6. Urmează Proiectul de hotărâre privind  întabularea/înscrierea în Cartea 

funciară a imobilului “Școală Primară Lutiță”, proprietatea publică a comunei 

Mugeni. 

Dl viceprimar Istok Róbert prezintă pe scurt proiectul de hotărâre. Imobilul a fost măsurat 

și trebuie înscris în cartea funciară.  

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. 53/2021. 

HCL nr. 53/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

7. Urmează Proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor din 

comuna Mugeni. 

Dl viceprimar Istok Róbert prezintă pe scurt proiectul de hotărâre. Singura denumire 

de stradă cu privire la care nu a existat consens în rândul consilierilor local este strada 

“Szibér”. 

Dl consilier Tóásó László spune: Am fost acolo și am întrebat oamenii. Cei care 

locuiesc acolo vor un nume nou: “Erdő utca”.  

Dl consilier Téglás Zoltán a remarcat că termenul de depunere a propunerilor nu a fost 

respectată. 

Dl viceprimar Istok Róbert spune că trebuie luat în considerare că oamenii care 

locuiesc acolo vor un nume nou.  



Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că la început doar doi oameni au dorit această 

denumire (strada Erdő utca), iar la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni (27.05.2021), treizeci de oameni au cerut acest lucru. Am fost acolo cu dl 

primar Ülkei Zoltán, am discutat cu locuitorii, toată lumea vrea în loc de “Szibér”, “Erdő 

utca.” 

Dna Szabó-Benedek Emese declară că: “nici alții nu au respectat termenele. Ar trebui 

să respectăm termenele în viitor“. 

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

Proiectul de hotărâre , împreună cu avizele comisiilor de specialitate urmează a fi 

înaintat către Comisia județeană de atribuire de denumiri, județul Harghita.  

 

8. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék 

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că trei becuri nu funcționează, iar urșii se plimbă între 

sate. Trebuie reparat cât mai repede posibil: este întuneric și este foarte periculos. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că: a luat legătura cu persoana competentă și pe 

săptămâna viitoare va rezolva situația.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreaba pe dl viceprimar Istok Róbert că: cam cât de 

costisitor va fi racordarea la rețeaua de canalizare/gospodărie? 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde nu știm cu exactitate. Avem un buget stabilit: 

aproximativ pentru 283-284 gospodărie va fi gratuit racordarea.  Ca de exemplu, dacă 

toate lumea vor solicita, suma se imparte. În acest caz, numai jumătatea va fi suportată 

de către comuna, deci cam 1000-1500 de lei/racordare/gospodărie. 

Dl Bartos Miklós solicită să fie tăiată iarba, pentru că iarba a crescut prea mare la 

intersecția, spre drumul principal, la calea ferată, spre exterior și este periculos.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune că: luni va fi rezolvată situația. Cei care beneficiează 

de ajutor social, vor lucra acolo.  



Dl. consilier Téglás Zoltán întrebă când va fi convocată ședința pentru Comisia locală 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Comuna 

Mugeni? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că cel mai probabil săptămâna viitoare. 

Dl. consilier Téglás Zoltán spune că: drumul spre “Feszeg” arată ingrozitor. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că constructorul a făcut o promisiune că se ocupă de 

problema respectivă. 

Dl consilier Téglás Zoltán se intersează despre daunele cauzate de inundații. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că este în curs de desfășurare evauluarea pagubelor. 

Dl Szigyártó János Attila menționează că  pe drumul “Lok” există un șanț, însă este 

umplut cu beton, cu țevi, cu tot felul de lucru.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că șanțul se află în proprietatea lui ANIF, deci nu 

putem lua măsuri în acesastă privință. Le-am sesizat. 

Dl. consilier Téglás Zoltán spune că: în zona “Feszeg”, întreruperile de curent sunt 

frecvente, crengile copacului ating toate firele electrice.  

Dl viceprimar Istok Róbert a trage atenția că pe data de 29 iunie va fi organizat un 

protest față de înmulțirea atacurilor urșilor. Dacă există un astfel de demers, ar fi bine 

să participe cât mai mulți oameni.  

Dl viceprimar Istok Róbert prezintă un eveniment: “Címer, amely jelképez” care se va 

organiza pe data de 5 iulie, și solicitiă ca cât mai mulți oameni să ia parte. 

Dl viceprimar Istok Róbert spune că Centrul Mobil de Vaccinare se va deplasa luni, pe 

data de 5 iulie, între orele 9-17 în comuna Mugeni. 

Dl consilier Téglás Zoltán spune că satul este murdar datorită amplasării neregulate 

de reclame atât pe spațiul privat cât și pe spațiul public.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că panourile de publicitate care urmează să fie 

achiziționate încă nu sunt gata.  



Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă și ce se întâmplă cu sistemul de supraveghere 

video în comuna Mugeni? 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că este în curs de desfășurare.  

Dl consilier Szilagyi Ferenc solicită listarea materialelor de ședință și punerea la 

dispoziția consilierilor local.  

 

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

Szélyes Zoltán  mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care declară 

încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

 

Comuna Mugeni, la 24.06.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Szélyes Zoltán                                              Kovács Rozália 

 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


