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

data de 26 mai 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 76/19.05.2022. 

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 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, dna consilier Szabó Benedek Emese deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 7 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: Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

finanțării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Mugeni pentru 

proiectele selecționate conform HCL nr. 33/2022 pentru susținerea unor 

activități nonprofit de interes local pe anul 2022 – Susținerea unităților de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din Comuna Mugeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că pentru anul 2022, 

Consiliul Local al Comunei Mugeni a alocat pentru sesiunea de finanțare 

nerambursabilă, pentru culte religioase suma de 150.000 lei.  

Pentru Culte Religioase s-au calificat 4 (patru) dosare care au îndeplinit criteriile, în 

total suma de  135.600 lei. Fiecare solicitant a obținut punctajul maximum, în urma 

evaluării, conform criteriilor specifice de evaluare, după cum urmează: Parohia 

Reformată Lutița – “Revizuirea acoperiș la Casa de rugăciuni din satul Lutița”: 12.000 

lei, Parohia Romano-Catolică Tăietura – “Reparații interioare a bisericii”: 100.000 lei, 

Parohia Reformată Mătișeni – “Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din sat. 

Mătișeni”: 9.600 lei,  Parohia Reformată Mugeni – “Reparația și întreținerea 

trotuarului și a curții capelei mortuare”: 14.000 lei. 

 

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. 68/2022. 

HCL nr. 68/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

2. Urmeză Proiectul de hotărâre privind delegarea serviciul de iluminat public din 

Comuna Mugeni pe perioadă determinată prin modalitatea de atribuire achiziție 

directă, respectiv aprobarea regulamentului si a documentației de atribuire 

aferent serviciului. 



Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că durata contractului cu 

EDA ELEKES SRL a expirat la data de 30 aprilie. Conform legislației în vigoare, un 

nou contract poate fi încheiat numai după finalizarea licitației.  

Dl primar continuă cu studiul, din care reiese faptul că  dacă primăria ar rezolva cu 

prorpiile angajați, ar trebui să angajeze mai mulți muncitor, ceea ce ar costa mai mult.  

Comisia de licitație va deschide ofertele, va evalua ofertele depuse , din toate punctele 

de vedere și va stabili oferta câștigatoare, adică oferta cea mai avantajoasă. 

Dl cosilier Tóásó Kálmán întreabă dacă EDA ELEKES SRL va păstra garanția de 7 

ani. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și atrage atenția că iluminatul public nu a fost 

reînnoit în Mugeni și Dejuțiu, iar în plus va există și situații neașpteptate când comuna 

vor avea nevoie de o firmă de mentenență. 

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. 69/2022. 

HCL nr. 69/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

3. Urmeză Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte 

funciară pentru imobilul intravilan, situat în satul Mugeni, comuna Mugeni, nr. 

85, jud. Harghita, aparţinând domeniului public al Comunei Mugeni, în care a 

funcționat Grădinița Mugeni până la data de 01.09.2021, identificat în C.F. nr. 

vechi: 1338, respectiv 8 Mugeni, sub nr. top: 461/2, 459 și 460. 



Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că firma de topografie au 

observat diferențe între măsurătorile anterioare, iar Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Harghita le poate accepta modificările doar pe baza unei hotărâri de consiliu.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dacă măsurarea actuală a dat un număr mai mare 

sau mai mic. 

Dna secretar general răspunde că imobilul este înscris în inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Mugeni cu o suprafață de 820 mp, iar suprafața 

măsurată de către firma de topografie este de 872 mp.  

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. 70/2022. 

HCL nr. 70/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmeză Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației 

imobilului situat în comuna Mugeni, satul Lutița, nr. 184, jud. Harghita, care a 

funcționat ca locuință de serviciu,  identificat în Anexa nr. 5 la HG. nr. 205/2007 

– Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mugeni, 

publicat în M.Of. al României, Partea I, nr. 352 bis/24.05.2007, la poziția 28. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că la momentul 

întocmirii cererii de finanțare în cadrul apelul de proiecte cu titlu PNRR/2022/C10, 

Componenta C10-Fondul local a fost observat că imobilul situat în satul Lutița, la nr. 

184 - care a funcționat ca locuință de serviciu -, este identificat în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al Comunei Mugeni ca locuința, în final din acest motiv 



nu a fost depusă cererea de finanțare. Dl primar continuă cu o veste bună și anume: 

în locul reabilitării clădirii din satul Lutița, a fost depusă o cerere de finanțare pentru 

reabilitarea clădirii școlii primară și căminului cultural din sat Aluniș, precum și cămin 

cultural din Dobeni.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dacă este vorba despre clădirea unde a lucrat 

medicul de familie. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și spune că în urma schimbării destinației 

imobilul va deveni o casă comunitară. 

Dl consilier Tóásó László întreabă dacă există un contract de închiriere sau nu.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că fost încheiată un contract în trecut cu dna doctor 

medic de familie anterior, însa contractul a expirat de mult. Dl primar mai adaugă 

faptul că cu actuala dna doctor a existat o înțelegere și anume: va vizita pacienții și 

în alte sate din comuna Mugeni.  

Dl viceprimar Istok Róbert menționează faptul că deplasarea la teren nu e simplu, 

pentru că dna doctor nu poate deplasa cu toate fișele medicale. 

Dl consileir Kovács Árpád întreabă în legătura cu PNRR/2022/C10 Componenta 

C10-Fondul local, ce include reabilitarea clădirii căminului cultural din satul Dobeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că una dinre cerințele esențiale este că renovarea 

conduce la reducere cu 30%  necesarului de energie primară, de aceea reabilitarea 

clădirii căminul cultural va include: izolarea termică cu poliesterin, inlocuirea ușilor și 

ferestrelor din lemn cu uși și ferestre din PVC cu geam termopan, dotarea cu panouri 

fotovoltaice.  

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. 71/2022. 

HCL nr. 71/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmeză Proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 50/2022 privind  

acordarea dreptului de acces pentru utilizarea domeniului public al comunei 

Mugeni, de către ORANGE ROMANIA SA, prin SC CAMUSAT ROM 

TELECOMUNICAȚII SRL, pe durata executării lucrărilor de amplasare traseu 

alimentare cu energie electrică în săpătură pe drumul de exploatare agricolă 

situat în intravilanul și extravilanul satului Dejuțiu, comuna Mugeni, jud. 

Harghita, în cadrul lucrării ,,Alimentare cu energie electrică a stației de 

telefonie mobilă existentă”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că în luna martie consilul  

local al comunei Mugeni a adoptat hotărârea privind acordarea dreptului de acces, 

însă hotărârea respectivă trebuie să fie completată. Dl primar continuă în legătura cu 

amplificatorul de semnal, care a fost discutată deja de mai multe ori: s-au făcut deja 

măsurători și s-a găsit și locul ideal pentru un amplificator, și suma de bani necesară 

pentru aceasta este inclusă în bugetul anual al Orange România SA. Acum problema 

este că în vederea încheierii contractului de închiriere pe termen de 15 ani, se cere și 

acordul vecinilor, deci de acum totul depinde de vecini.  

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 

- 1 abținere 

Dl consilier Tóásó László se abține de la vot.  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 72/2022. 

HCL nr. 72/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 



 

6. Urmeză Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, 

aprobarea cofinanțării proiectului și indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții “REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 

LOCALITĂȚILE BETA, TĂIETURA ȘI DOBENI, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL 

HARGHITA”, precum și încheierea actului adițional la contractul de execuție 

lucrări. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că finalizarea celei de-a 

doua liste s-a întâmplat: numărul total al gospodăriilor care doresc să racordeze a 

crescut cu 100. Dl primar continuă că sătenii au plătit tariful de recordare la o asociație, 

iar asociația va preda acum suma de bani comunei, de aceea se actualizează devizul 

general.  

Dl consilier Tóásó László întreabă dacă mai există vreo posibilitate, pentru săteni care 

nu s-au înscris pe listă.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu există. Au fost întrebați, nu au vrut atunci, lista 

a fost finalizată. Dl primar atrage atenția că erau deja două liste. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune o veste bună și anume: este posibil că drumul va fi asfaltat 

din nou în luna iulie, în satul Beta, Tăietura, Dobeni dacă totul va merge bine.   

Dl conslier Kovács Árpád întreabă despre stația de epurare. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că contractul cu executantul va expira la sfârștul lunii 

iunie, iar dacă contractul nu va fi prelungit, licitația trebuie reluată. Dl primar speră că 

cu un nou executant lucrările vor merge mai bine.  

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. 73/2022. 

HCL nr. 73/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl consilier Téglás Zoltán începe secțiunea diverse cu lucrările de canalizare, dacă în 

str. Feszeg se vor  reîncepe lucrările în curând sau nu. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că din păcate satul Mugeni nu este atât de norocos. 

Executantul face promisiuni, însă dacă executantul ar fi vrut să muncească, ar fi venit, 

pentru că termenul va expira la sfârșitul lunii iunie. Construcția principală a fost 

finalizată, însă procesul de racordare la rețea nu a început. 

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă dirigentele de șantier va putea fi tras la 

răspundere. 

Dl primar Ülkei Zoltán sublinează că dl diriginte de șantier răspunde numai după 

recepția la terminarea lucrărilor pentru calitatea lucrărilor. Dacă recepția nu a fost 

semnată, însemnă că nici plata nu a fost efectuată. 

Dl consilier Téglás Zoltán se interesează cu privire la procesul de racordare la rețea. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că construcția principală a fost finalizată, însă procesul 

de racordare la rețea nu a început.  Pentru satul Mătișeni și Aluniș există proiecte 

favorabile, însă dl primar speră că vor exista asemenea proiecte și în cazul satului 

Mugeni, și Lutița. Dl primar continuă și spune că cu ajutorul domniilor consilierii trebuie 

socotite, câte gospodărie doresc să fie racordate. 

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă pentru căminul cultural din Mugeni a fost 

depusă sau nu o cerere de finanțare pentru reabilitarea clădirii. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și spune că acest obiectiv de investiție a fost 

inclusă pe lista CNI.  



Dl consilier Téglás Zoltán întreabă despre proiect, respectiv ce anume va fi renovată 

în concret.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că sunt necesare planuri și studii. 

Dl consilier Téglás Zoltán spune că renovarea bucătăriei precum și reînoirea sistemului 

de încălzire ar fi utilă.  

Dl primar Ülkei Zoltán împărtășește părerea și spune că căminul cultural din Mugeni 

este în stare bună, renovarea bucătăriei și sistemul de încălzire ar putea fi realizată și 

din buget local. Ca de exemplu, un sudiu necesar pentru fiecare proiecte costă în jur 

de 7000 de lei.  

Dl consilier Téglás Zoltán trece la un alt subiect și anume: podețul mic din Mugeni se 

află în stare foarte prost.  

Dl viceprimar Istok Róbert menționează că de fapt motocicliștii cross provocă pagubele 

respective. 

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă există fonduri suficiente pentru reparea 

podețului.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că, în primul rând, muncitorii tebuie să evalueze ce fel 

de material va fi necesar, și în al doilea rând, dacă muncitorii pot repara. 

Dl consilier Sala János spune că dacă se achiziționează materialul necesar, el este 

dispus să repare podețul. 

Dl consilier Kovács Árpád trece le un alt subiect și solicită scaune suplimentare în sala 

de ședință a consiliului local. În al doilea rând, dânsul se interesează cu privire la 

sistemul de supraveghere,  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că a fost demarată deja procedura de achiziție publică. 

S-a înscirs patru firme, încă nu se cunosc prețurile propuse.   

Dl consilier Kovács Árpád întreabă dacă la cabinetul medical au fost făcută demersuri 

cu privire la curentul electric.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în luna februarie 2021 a fost depusă cererea.  



Dl consilier Kovács Árpád solicită lucrări de reparații cu buldoexcavator a unei porțiuni 

de drum în satul Dobeni, unde sătenii au săpat drumul ca să se racordeze la rețeaua 

de apă. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că din păcate, momentan condițiile de meteo sunt 

nefavorabile, sunt noroi peste tot, în al doilea rând șoferul este la concediu.  

Dl consilier Tóásó László solicită - dacă buldoexcavatorul va ajunge la Dobeni – să fie 

folosit pentru împrăștirea pământului. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că va fi stabilit un program, așa cum a fost și anul 

trecut, astfel încât muncitorii cu buldoexcavatorul o să ajungă la fiecare sat, unde este 

nevoie.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt solicită pietriș și în str.Bonta, pentru că drumul a s-a 

stricit din cauza noroiul. Dl consilier continuă că mai trebuie pietriș – în jurul podului – 

pentru că drumul s-a scufundat puțin acolo unde sătenii ar putea ocoli lucrările de 

canalizare.  

Dl primar Ülkei Zoltán zice că dacă vremea va fi favorabilă, executantul mâine va 

continua lucrările.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt trece la un alt subiect: și anume întabulare în cartea 

funciară. Dl consilier se interesează despre progrese, cum merge. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în săptămâna viitoare, luni de la ora 18:00 va avea 

loc o întâlnire cu sătenii, unde vor fi discuții cu privire la întabularea drepturilor de 

proprietate cu plan parcelar. Dl primar mai adaugă faptul că cel mai recent progres 

este  încheierea unui contract de prestări de servicii pentru servicii de întabulare 

sistematică a imobilelor de la Bonta până la pădure, și în sat Beta până la str. Bonta. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese transmite o plângere din partea dl Moldovan 

Ioan, cine nu poate intră în porpria lui curte, din cauza pământului lăsat acolo. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt răspunde că locul menționat de dna consilier intră în 

proprietatea publică a comunei.  

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită automatizarea aprinderii luminilor publice stradale 

în satul Tăietura. 



Dl primar Ülkei Zoltán îi amintește domnului  consilier faptul că din păcate contractul 

cu EDA ELEKES SRL a expirat, până încheierea unui nou contract, nu poate fi 

rezolvată automatizarea. 

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită curățarea șanțului din satul Tăietura, precum și 

repararea sau înlocuire inelului din beton, care din cauza utilajelor grele a deteriorat.   

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dacă se găsește undeva ieftin, ar putea fi înlocuit. 

În al doilea rând dl primar atrage conlcuzia că mașinilie și utilajele grele au cauzat 

pagubele, și de aceea mâine va discuta cu executantul. Dl primar îl roagă pe dl 

consilier Tóásó Kálmán să-i arate locația exactă, unde se află inelul de beton. 

Dl delegat sătesc Dobai Béla se interesează despre urșii care pândesc în satul 

Mătișeni, respectiv dacă au fost depuse cerere pentre pagubele produse de urși.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că l-a întrebat pe dl medic veterinar, însă ursul nu 

a lăsat nimic în urmă. 

Dl delegat sătesc Dobai Béla zice că cu siguranță sunt 3 urși care sunt în apropiere și 

sunt agresivi. 

Dl primar Ülkei Zoltán precizează că neapărat trebuie apelat numărul unic de urgență 

(112).  

Dl delegat sătesc Dobai Béla continuă cu o altă temă și anume: cosirea pe marginea 

drumului spre Mătișeni, totodată se interesează despre indicatoarele care marchează 

intrarea-ieșirea din localitatea Mătișeni, respectiv indicatoarele de orientare. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că lucrările vor fi continuate, însă vor avea loc 

două evenimente în acest weekend, și muncitorii sunt ocupați cu amenajarea locației.  

Dl consilier Borok Dénes trece la un alt subiect și anume problema în legătura cu un 

câine maidanez în satul Lutița, ceea ce a fost discutată deja, și în al doilea rând solicită 

amenajarea locului după intersecție, în drum spre Lutița, unde a lucrat executantul. 

Dl primar Ülkei Zoltán  zice că cu ajutorul buldoexcavatorului va fi amenajat.  

Dl consilier Szélyes Zoltán se interesează cu privire la amenajarea panourilor pentru 

diferite anunțuri de interes public, respectiv dacă vor fi stații de autobuze uniforme.  



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că un sculptor în lemn a început deja lucu, și va livra 

imediat după ce sunt gata. Dl primar răspunde și cu privire la proiectarea stațiilor de 

autobuz și zice că în anul curent cu siguranța nu vor fi montate: în primul rând, ar trebui 

incluse fonduri în bugetul local (bugetul local de anul viitor) pentru achiziționare de 

stații de autobuze, după aceea este posibil montarea. În schimb în anul curent va fi 

amplasat cele 16  panouri de publicitate.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese solicită coșul de gunoi promis. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt răspunde că la el se află coșul de gunoi, și după 

finalizarea lucrărilor de canalizare va fi montat la locul potrivit.  

Dl consilier Kovács Árpád continuă și solicită și el un coș de gunoi, și două bănci în 

fața clădirii căminului cultural din satul Dobeni.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese întreabă dacă parcarea în curtea școlii din Beta 

a fost amenajată. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că este în curs de desfășurare, dar încă nu sunt 

finalizate lucrările.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă despre la sistemul de supraveghere și 

spune că ar trebui un regulament pentru panouri de publicitate. Dl consiler mai solicită 

și repararea porții la căminul cultural din Mugeni.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde așa cum a mai spus anterior: a fost demarat dejă 

procedura de achiziție publică, iar cu privire la panouri dl primar zice că consiliul local 

trebuie să aprobe un regulament, după ce ele sunt gata. Dl primar spune că pentru 

reparea porții este aparat de sudură, este și material, însă este nevoie de ajutor 

omenesc. 

Dl delegat sătesc Bartos Miklós solicită  2-3 bănci pentru Aluniș.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că se dorește amenajarea centrului din satul Aluniș. 

 



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 ordinară a consiliului local.  

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 26.05.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

   Szabó Benedek Emese                                        Kovács Rozália 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 

 

 


