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

data de 26 august 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 138/19.08.2021. 

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, 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 Téglás Zoltán  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 13 voturi pentru. 

 



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

extraordinare a consiiului local din 13 iulie 2021 și a ședinței ordinare din 27 

iulie 2021. 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

2. Urmează Informarea privind deplasarea efectuată în Ungaria de către dl 

viceprimar Istok Róbert, în perioada 06.08-08.08.2021, pentru a participa la 

manifestările organizate de Ziua Satului Somogyudvarhely, localitate 

înfrățită cu Comuna Mugeni. 

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

Dânsul a relatat că scopul vizitei a fost îngrijirea relației cu Somogyudvarhely, 

localitate înfrățită cu Comuna Mugeni. În anul viitor, dacă situația epidemiologică va 

permite, dl viceprimar speră că pot merge mai mulți oameni. În cadrul Zilei Satului 

Somogyudvarhely a participat la un concurs de gătit, oamenii au fost foarte amiabili 

tot timpul.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dacă a mai fost cineva din comuna Mugeni în 

Ungaria, la Somogyudvarhely. 

Dl viceprimar Istok Róbert spune că da, în total cam 10-12 persoane. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc atrage atenția că va veni o delegație din 

Somogyudvarhely să viziteze comuna Mugeni și îi cere primarului să o primească cu 

amabilitate.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că desigur, vor aștepta cu nerăbdare.  

Dl viceprimar Istok Róbert întrebă că când vor sosi acei oameni? 

Dl consilier Szilágyi Ferenc răspunde că la sfârșitul lunii septembrie. 

Dl consilier Borok Dénes întrebă despre cazarea oaspeților. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că relația este veche, s-au născut deja o mulțime, 

de cunoștințe și prietenii, vor exista oameni din sat care vor găzdui cu drag acele 

persoane.  

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei 

Mugeni, județul Harghita. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că legea s-a schimbat, 

așa a devenit necesar actualizarea statutului. Dl primar prezintă anexele:  



Anexa nr. 1 : modelul stemei, steagului, imnului și spune că în prezent, din păcate nu 

este aprobat nici steagul, nincs imnul, însă speră că în viitor apropiat va fi realizat 

stema; 

Anexa nr. 2: Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 

a extravilanului pe fiecare dintre localităţi; 

Anexa nr. 3: Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale; 

Anexa nr. 4: Datele privind înfiinţarea Comunei Mugeni, din județul Harghita, prima 

atestare documentară, precum şi evoluţia istorică; 

Anexs nr. 5: Componenţa şi structura populaţiei Comunei Mugeni, defalcate pe 

localităţi componente; 

Anexa nr. 6: Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor 

aleşilor locali de la nivelul Comunei Mugeni, din județul Harghita1, precum şi 

apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992; 

Anexa nr. 7: Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al  Comunei 

Mugeni", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al Comunei Mugeni "; 

Anexa nr. 8: Reţeaua rutieră, Reţeaua de căi ferate; 

Anexa nr. 9: Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării, Instituţii din domeniul 

culturii, Instituţii din domeniul sănătăţii, Instituţii din domeniul asistenţei sociale, 

Instituţii în domeniul tineretului şi sportului; 

Anexa nr. 10: Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate 

din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură; 

Anexa nr. 11: Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Mugeni, județul 

Harghita; 

Anexa nr. 12: Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, 

sindicatele, cultele, instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii 

nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale; 

Anexa nr. 13: Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Comuna Mugeni, din Județul Harghita; 

Anexa nr. 14: Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se 

asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de 

identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii. 



La final, dl primar Ülkei Zoltán mai adaugă o propoziție și spune că cele prezentate 

formează statutul comunei Mugeni, cine va citește, va cunoaște în detaliu comuna.  

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. 68/2021. 

HCL nr. 68/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de 

onorare al comunei Mugeni domnilor dr. Fazekas Sándor, Varga Béla și 

Kurgyis János (post morten) 

Dl consilier Szigyártó János Attila prezintă proiectul de hotărâre și spune că cu 

ocazia adunării generale a pompierilor voluntati, pompierii au propus în unanimitate 

să fie acordat unui număr de trei persoane titlul de cetățean de onoare, ca un semn 

de recunoștință pentru toate acțiunile lor pe care le-au făcut în folosul comunei. Dl 

consilier povestește despre toate eforturile depuse: dl dr. Fazakas Sándor a sprijinit 

financiar pompierii voluntari,de foarte  multe ori, iar mașina “Piroska” i se datorează 

lui. Dl Varga Béla a ajutat mult la echiparea pompierilor și a ajutat mult în pregătirea 

pompierilor. Dl Krugyis János din păcate a murit în anul trecut,  însă s-a ocupat mult 

cu instruirea și examinarea pompierilor. Dl consilier precizeză că pe 4 septembrie, 

Asociația Pagyvan Tüzoltó Egyesület va sărbători a 10-a aniversare, în cadrul căruia 

pompierii ar dori să i se acorde titlul de cetățean de onoare acestor 3 persoane.   

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. 69/2021. 

HCL nr. 69/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

,,Amenajarea unui parc în satul Lutița” 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că Parohia Reformată 

din Lutița, a primit bani pentru construirea unui monument, ceea ce va fi amplasată pe 

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

Lutița, unde va fi realizată un parc, la care se referă acest proiect de hotărâre. Am 

estimat 120 000 de lei pentru amenajarea parcului, iar Consiliul Județean Harghita a 

sprijinit proiectul cu 80 000 de lei. Firma care va construi acest parc, cere 107 000 de 

lei pentru lucrări: studiul costă 1 190 de lei, proiectarea 9 401 de lei, construirea și 

instalarea 91 431 de lei. Celelalte costuri sunt necesare pentru obținerea avizelor etc. 

Investiția va fi predată la data de 16 octombrie. 

Dl consilier Tóásó Kálmán se interesează cu privire la parc, ce va conține, cum va 

arăta.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că devizul general și indicatorilor technico-economici 

nu au fost finalizate, respectiv proiectul de designe. 

Dl viceprimar Istok Róbert cere un moment de răbdare, în timp ce pregătește laptopul 

pentru a arăta schița. 

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că ce va reprezenta monumentul? 

Dl Istok Róbert răspunde că nu se știe încă, va fi donată din partea Parohiei Reformată. 

Dl primar Ülkei Zoltán menționează faptul că pe termen lung ar fi ideal ca spațiul din 

fața bisericii să fie pietruită atât în Tăietură cât și în Mugeni, și că liniile electrice să fie 

plasate sub pământ. 



Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă va exista o posibilitate pentru aceasta? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că este posibil că comuna va putea profita de o ofertă 

destul de bună, datorită doamnei Katona Éva. 

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. 70/2021. 

HCL nr. 70/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

6. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék. 

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dacă cineva a văzut clădirea veche a primăriei în 

Tăietură? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că da, e plină cu buruiană.  

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că dacă comuna are un grup de întreținere, ar fi bine 

dacă ar pune în ordine.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că se va rezolva situația. 

Dl consilier Kovács Árpád se interesează referitor la iluminatul public. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că contractul a fost semnat, lucrările vor fi terminate 

cel mai târziu la sfârșitul lunii octombrie (în cele 6 sate din comună). 

Dl consilier Kovács Árpád întrebă că până atunci, corpurile de iluminat care nu 

funcționează, vor fi înlocuite? 



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că da, și le cere părerea consilierilor local cu privire la 

noile corpuri de iluminat, unde au fost deja înlocite. 

Dl consilier Borok Dénes și dl consilier Kovács Árpád spune că sunt foarte bune. 

Dl viceprimar Istok Róbert trage atenția că stocurile de corp iluminat s-au epuizat, dar 

când va fi din nou în stoc, vor continua lucrările. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că trebuie să fie uniform, nu unul galben și celălalt alb. 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt spune că la Dejuțiu au fost deja reparate care nu au 

funcționat, dar s-au stricat din nou. 

Dl consilier Borok Dénes spune că o altă soluție ar fi așezarea la o înălțime mai joase 

a corpurilor de iluminat public și apoi vor putea înlocui și oamenii din sat cele care sunt 

defecte.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că nu știe ce s-a întâmplat, dar va anunța firma 

despre problemele semnalate. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că în Beta, buruiana din curtea școlii este imensă, 

ar trebui tăiată. Întreținătorul din școală ar putea lua măsuri în acest sens.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese răspude că acea persoană a avut multe 

deplasări cu autobuzul școlar,  acum este în concediu, dar va fi rezolvată situația. 

Dl consilier Sala János face un comentariu că situația este similară și la Lutița. 

Dl primar Ülkei Zoltán constată că acest lucru ar trebui rezolvată de către școală.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese spune că da, va fi rezolvată. 

Dl consilier Szigyártó János Attila solicită repararea drumurilor de câmp și cele 

forestiere. 

Dl primar Ülkei Zoltán întreabă care sunt drumurile pe care le folosesc locuitorii? Nu 

toate pot fi reparate. 

Dl consilier Szigyártó János Attila răspunde că cel puțin acolo unde oamenii se duc în 

pădure.  



Dl primar Ülkei Zoltán spune că muncitorii au o mulțime de lucruri de făcut, dar sunt 

foarte utile. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că da, schimbare este vizibilă. 

Dl delegat sătesc Dobai Béla spune că a solicitat deja tăiere crengilor, dar până acum 

nu a fost rezolvată, și în al doilea rând solicită tăierea ierbii. 

Dl viceprimar Istok Róbert așa știe, că au fost deja acolo cei din cadrul firmei de 

mentenanță în instalații electirice. 

Dl consilier Téglás Zoltán spune că încă sunt foarte multe întreruperi de curent, 

probabil din cauza crengiilor de copaci.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că au fost anunțați cei de la firma de mentenanță pentru 

a remedia situația. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că la Cristuru Secuiesc nu există nicio mașină, și la 

Odorhei numai o singură.  

Dl consilier Téglás Zoltán menționează că la Cristuru Secuiesc, Asociația Villam Fulger 

deține o mașină. 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt spune că la Dejuțiu două corpuri de iluminat sunt 

întoarse, luminează într-o altă direcție. 

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

încă nu este rezolvată și cade peste drum. 

Dl delegat sătesc Dobai Béla întreabă în legătură cu semnalul de telefon în satul 

Mătișeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că cei de la Orange ar putea regla frecvenția, însă 

este dificil de contactat. Ultima dată au ieșit când s-a rupt cablul la Dejuțiu. Nici 

semnăturile petiționarilor nu au fost luate în considerare.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă cum se desfășoară lucrările pe podul și pe șoseaua 

afectată de inundații. 



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că banii au sosit săptămâna aceasta, următorul pas 

este demararea achizițiile publice. Până la sfârșitul lunii octombrie trebuie sa fie gata. 

Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția asupra faptului că dacă cineva are o cunoștință 

de profesie dulger și să aibă o firmă. 

Dl consilier Tóásó Kálmán face un comentariu că persoana respectivă trebuie să 

folosească SEAP.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că ar fi bine dacă munca ar fi făcută de către o 

persoană locală.  

Dl primar Ülkei Zoltán și este de aceeași părere.. 

Dl consilier Sala János spune că cunoaște o astfel de persoană din comună care ar 

putea face treaba. 

Dl consilier Borok Dénes răspunde că acea persoană se ocupă de altceva (dl Lukács 

Csaba).  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că nu este ușor să găsești pe cineva care face asta și are 

o firmă. 

Dl consilier Téglás Zoltán se interesează când vor fi acoperite găurile de pe drumul din 

strada Feszeg. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că aceasta urmează să aibă loc.  

Dna consiler Szabó Benedek Emese în drum spre Beta, marginea drumului este 

distrusă din nou. Totodată dânsa cere amplasarea unui coș de gunoi în stația de 

autobuz.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că conductele vor fi așezate pe partea stânga a 

drumului, acolo antreprenorii vor reface drumul, cealaltă jumătate a drumului trebuie 

reparată de către comuna.  

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

Téglás Zoltán mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care declară 

încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 



Consilierii părăsesc sala. 

 

 

Comuna Mugeni, la 26.08.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                Secretar general al comunei 

        Téglás Zoltán                                            Kovács Rozália 

 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


