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

data de 25 august 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 129/18.08.2022. 

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 Tóásó László deschide ședința și învederează 

consilierilor locali că au fost înscrise 4 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 

consiliului local din luna iulie 2022. 

Consilierii locali au aprobat procesul verbal. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Comunei Mugeni nr. 61/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al 

Comunei Mugeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, în vederea votării în cadrul AGA 

ADI ”Harghita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici actualizați din 

Studiul de fezabilitate elaborat de consorțiul Greenviro-Fichtner Environment 

pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 

APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc sugerează că în cazul în care dl primar nu se va putea 

prezenta la ședința, să fie înlocuit de către dl viceprimar.  

Dna secretar general al comunei Kovács Rozália arată că proiectul de hotărâre 

reglementează cele spuse de dl consilier.  

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. 85/2022. 

HCL nr. 85/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

3. Urmează  Informare privind deplasarea efectuată de domnul viceprimar Istok 

Róbert în localitatea Somogyudvarhely din Ungaria, în perioada 11.08-

15.08.2022. 



Dl viceprimar Istok Róbert prezintă deplasarea, povestește despre timpul petrecut și 

spune că Somogyudvarhely în anul trecut prin intermediul Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt a obținut fonduri pentru îngrijirea relațiilor de înfrățire.  

Dânsul a relatat că comuna Mugeni a fost invitat pe perioada 11.08-15.08.2022, iar în 

primul rând, scopul vizitei a fost îngrijirea relației cu localitatea Somogyudvarhely, 

localitate înfrățită cu Comuna Mugeni, și menționează că oamenii au fost foarte 

amiabili tot timpul. 

În cadrul Zilei Satului Somogyudvarhely a participat la diferite programe culturale, la un 

concurs de gătit, iar evenimentul sportiv a fost anulat datorită condițiilor de meteo 

nefavorabile.  

Dl consilier Téglás Zoltán spune că în anul viitor Comuna Mugeni ar trebui să primească 

cei invitați din Somogyudvarhely.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că desigur, îi așteptă cu nerăbdare.  

Dl primar atrage atenția consilierilor local că toată lumea poate să vină cu idei de 

programe etc, comuna va putea susține din bugetul local, dacă a fost stabilit la începutul 

anului și aprobat prin HCL privind aprobararea bugetului general de venituri și cheltuieli 

al comunei Mugeni.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune că ar fi bine dacă și comuna Mugeni ar invita la un 

eveniment, când va organiza diferite programe, ca de exemplu la ziua pompierilor.  

Dl consilier Téglás Zoltán nu este de acord și spune că ziua pompierilor este un alt tip 

de eveniment.  

4. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl primar Ülkei Zoltán începe secțiunea diverse cu mulțumire adresate consilieriilor 

locali, care au ajutat și au participat la Sărbătoarea binecuvântării din data de 12-14 

septembrie.  

Dânsul continuă și solicită citirea contoarelor de electricitate – de către cei responsabili 

- înainte de fiecare eveniment organizat în casele de cultură, pentru a evita situațiile 

neplăcute.  

În al treilea rând, dl primar întreabă dacă mai are cineva nevoie de bancă sau coș de 

gunoi.  



Dl consilier Kovács Árpád solicită o bancă în Dobeni, pentru că s-a distrus deja cel 

care a fost pus acolo, și un coș de gunoi.  

Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția că bănciile și coșurile de gunoi vor  fi verificate de 

către comisia de inventariere a domeniului public la sfârșitul anului. 

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită două bănci și două coșuri de gunoi în fața casei de 

cultură din Tăietura.  

Dl consilier Téglás Zoltán solicită o bancă și un coș de gunoi în fața casei mortuale din 

Mugeni.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc solicită o bancă în fața bisericii romano-catolică din 

Mugeni, respectiv încă un coș de gunoi lângă școala gimnazială.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că la alegerea locului, trebuie luate în considerare și faptul 

că cineva va trebui să se ocupe cu colectarea gunoiului din coșurile amenajate pe 

teritoriul comunei.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că în Beta, situația cu stâlpii de telecomunicații 

încă nu este rezolvată și cade peste drum. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că stâlpii aparține firmei, de aceea comuna nu poate 

rezolva situația din forțele proprii, însă firma a fost anunțată despre problema 

respectivă de mai multe ori.  

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt întreabă dacă va începe în curând lucrările de canalizare 

în Dejuțiu. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că executantul va finaliza luni lucrările de canalizare 

în Lutița, și apoi va continua la Dejuțiu. 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt întreabă despre strada Pethő, dacă va fi rezolvată situația 

acolo.  

Dl primar Ülkei Zoltán arată că trebuie consultat cu executantul. 

Dl consilier Kovács Árpád se interesează despre stația de epurare. 

Dl primar Ülkei Zoltán zice că ar trebui să fie finalizată într-un termen de un an. 



Dl consilier Hegyi Péter Zsolt explică în legătură cu iluminatul public că un sătean din 

Dejuțiu, rotește corpul de iluminat în altă direcție, și de aceea este întuneric pe stradă.  

Dl primar Ülkei Zoltán întreabă pe dl consilier Hegyi Péter Zsolt dacă a măsurat, și câte 

metri de plasa rabitz va fi necesar pentru montarea gardului în jurul cimitirului din 

Dejuțiu.  

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt zice că aproximativ 270 m, și mai adaugă faptul că stâlpi 

pentru gard sunt gata.  

Dl consilier Tóásó Kálmán reclamă faptul că la Tăietura gardul a fost construit fără 

sprijinul consiliului local. 

Dl primar Ülkei Zoltán precizează că cimitirul din Tăietura nu intră în domeniul public 

al Comunei Mugeni, ci aparține Parohiei Romano-Catolice.  

Dl consilier Sala János se întoarece din nou la coșurile de gunoi și solicită un coș de 

gunoi la Lutița. 

Dl primar Ülkei Zoltán menționează faptul că montarea acestora trebuie să fie rezolvată 

de consilieri locali, de săteni.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă în legătura cu lucrările de canalizare, dacă în 

Mugeni se vor  reîncepe lucrările în curând sau nu. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că se discută în mod continuu cu executantul, dl primar 

speră că pânâ la sfârșitul lunii septemberie vor  fi finalizate  lucrările în Mugeni. 

Dl consilier Téglás Zoltán reclamă faptul că nu s-a făcut niciun pas înainte, și în 

consecință drumurile sunt stricate. 

Dl primar Ülkei Zoltán zice că pânâ la finalizarea lucrărilor de canalizare, e  evident că 

drumurile nu pot fi reparate. Dânsul spune că construcția principală a fost finalizată, 

însă procesul de racordare la rețea nu a început. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese menționează faptul că până când întreaga rețea 

nu este finalizată, rețeaua nu poate fi pusă în funcțiune.  



Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția consilierilori și spune că la Mugeni nici proiectul, 

nici executatul nu este identic față de cei care au lucrat la Beta-Dobeni-Tăietura.  

Dl consilier Téglás Zoltán reclamă faptul că toaletarea și tăierea crengiilor care au 

crescut până la liniile de electricitate nu au fost finalizate în totalitate, în multe locuri 

din Mugeni ar mai fi de tăiat: lângă grădiniță, lângă pod etc.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc reclamă faptul că două corpuri de iluminat s-au stricat 

lângă pod. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că va înainta reclamația. Dl viceprimar zice că 

gestiunea serviciului de iluminat public din comuna Mugeni a fost delegat către SC 

Zozovill SRL.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese se interesează dacă va fi demarat lucrările de 

amenajare parcare la curtea școlii din Beta.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt răspunde că va fi rezolvată și spune că vopseaua deja 

e cumpărată. Dânsul mai amintește primarului problema cu inelul de beton. 

Dl primar Ülkei Zoltán zice că cele două inele trebuie reglate, astfel încât apa să nu 

curgă între inele.  

Dl viceprimar Istok Róbert informează consilierii locali despre un proiect, la care va 

participă Asociația AIK în cazul în care va câștiga la programul de bugetare 

participativă a Consiliului Județean Harghita și anume: Crearea unui parc de agrement 

în Lutița.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întrebă dacă consiliul local va trebui să susțină proiectul 

prin sprijin financiar. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că comuna va trebui să predea numai terenul, 

unde va fi creat parcul familial de agrement, care este în prezent în proprietatea 

primăriei.  

Dl consiliet Téglás Zoltán menționează faptul că ar fi ideal dacă ar exista mai multe 

oportunități pe care l-ar putea profita comuna.  



Dl viceprimar Istok Róbert precizează că orice persoană cu vârsta peste 18 ani și 

persoane juridice din județul Harghita ar fi putut depune propuneri de proiecte, confor 

regulamentului publicat de Consiliul Județean Harghita.  

Dl primar Ülkei Zoltán aduce aminte consilierilor că în luna mai a fost organizat o 

ședință în casa de cultură din Mugeni, unde a fost prezentat detaliat anunțul de 

participare, regulamentul la procesul de bugetară perspectivă al județului Harghita pe 

anul 2022.  Dânsul mai spune că oportunitățile trebuie să fie folosite neapărat și zice 

că din păcate Asociația “Pagyvan” Tűzoltó Egyesület nu a participat la Programul anual 

de sprijin a asociațiilor pompierilor voluntari din județul Harghita pe anul 2022, și de 

aceea consiliul local al Comunei Mugeni va trebui să sprijine financiar încă 5000 de lei 

Cupa “Sfântului Florian” protector al pompierilor.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune un exemplu pozitiv și anume: Asociația AIK a câștigat 

în jur de 23 mii de lei prin proiecte nerambursabile.  

Dl primar Ülkei Zoltán trece la un alt subiect și anume: dânsul a imaginat înființarea 

unui mic par, cu un monumet istoric în centrul satului Aluniș, însă primul pas va fi 

delipirea unei porțiuni de teren, - unde aceasta va fi posibill -, așa cum a fost și în satul 

Lutița.  

Dl primar Ülkei Zoltán anunță că în săptămâna viitoare muncitorii nu vor lucra la rețea 

de canalizare în Beta-Dobeni-Tăietura.  

Dl consilier Hegyi-Péter Zsolt întreabă despre sistemul de supraveghere. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că este în curs de instalare și amplasare.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese întreabă dacă  cortul promis mai este actual. 

Dânsa zice că cortul din inventarul școlii începe să se deterioreze. 

Dl primar Ülkei Zoltán nu știe despre nicio promisiune, însă este de acord cu faptul că 

este nevoie de un cort mai mare și nou. 

Dl consilier Kovács Árpád spune că a auzit un zvon și anume: satul Arvățeni se va 

racorda la rețeaua de apă al comunei Mugeni. 



Dl consilier Sala János spune că de aceea  există probleme cu presiunea în Dobeni: 

s-au racordat la rețeaua de apă și satul Tăureni, Hoghia, Mujna, Dârjiu.  

Dl primar Ülkei Zoltán zice că va invita la o ședință reprezentanții societății Harviz, 

pentru lămuriri cu privire la situație.  

Dl consilier Sala János, Kovács Árpád și Tóásó Kálmán zic împreună că din păcate 

cei de la Harvíz nu cunosc deloc rețeaua în amănunte, nu există specialiștii în cadrul 

societății. Consilierii spun că ei au fost prezenți și au arătat linia de rețea în anumite 

locuri.  

Dl primar Ülkei Zoltán menționează faptul că în perioada asta, este foarte mare 

problemă cu seceta, ceea ce influențează și presiunea apei. 

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită transportarea lucrurilor și bunurilor lăsate la Tăietura 

de către Termolang – dacă a finalizat lucrările -.  

Dl delegat sătesc Dobai Béla solicită intervenția la drumul afectat de ploi abundente.  

Dl viceprimar Istok Róbert atrage un semnal de alarmă și spune că casele culturale 

trebuie utilizate în mod corespunzător, inclusiv toaletele din casele de cultură, 

deoarece și în weekendul trecut s-a întâmlpat niște inconvieniente cu ocazia unei 

petreceri de nuntă.  

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

consilier Tóásó László mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 25.08.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                   Secretar general al comunei 

          Tóásó László                                          Kovács Rozália 

Întocmit, 

Bustya Annamária 



 

 

 

 

 


