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

data de 27 ianuarie 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 7/20.01.2022. 

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 Ilyés Ferenc Zsolt deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 21 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: Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Mugeni aferent 

anului 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și dă cuvântul viceprimarului, dl 

Istok Róbert, pentru că dânsul face parte din comisia de inventariere.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune că în anul trecut au fost scoase din uz mai multe 

obiecte de inventar, însă momentan se casează numai câteva obiecte de valore mai 

mare și anume: cazanul din Casa de Cultură (sat Mugeni), iar majoritatea obiectelor 

casate sunt de valoare redusă, cum ar fi: termostatul, cărți din bibliotecă etc.  

 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. 4/2022. 

HCL nr. 4/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al 

bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Mugeni pe anul 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că veniturile total: 12 699 

235 lei, iar cheltuielile totale: 12 699 235 lei din care 8 910 949 lei a trecut la dezvoltare 

și 3 788 286 lei la secțiunea funcționare. 

Dl primar spune că anul 2021 s-a încheiat destul de pozitiv din punct de vedere 

financiar.  



Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă  de unde sunt, de unde vin banii în plus, și de ce 

nu a fost cheltuiți.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu a fost cumpărat mașina, care  fost inclus în 

planul de investiții, întrucât prioritatea este alta acum, sistemul de camere nu a fost 

implementat, și nu a fost cumpărată nici arma de tranchilizare. Dl primar continuă că 

în anul 2020 comuna Mugeni a avut o datorie de 5 millioane de lei, de aceea este 

important ca comuna să aibă în plus bani, decăt să aibă o mașină nouă etc. Dl primar 

menționează faptul că cu prețul mașinii s-ar putea plăti un studiu de fezabilitate.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă ce sa întâmplat cu cei 300 000 de lei,  banii care 

au fost repatizați pentru reabilitarea drumurilor din comună? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că aproximativ numai 100 000 de lei au fost cheltuiți 

pentru pietruirea străzilor din suma menționată 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. 5/2022. 

HCL nr. 5/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări 

de interes local pe anul 2022, la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita. 

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

an, trebuie să fie stabilit - sub forma unei hotărâri – Planul de acțiuni și lucrări de interes 

local pe anul 2022. Dl primar precizează faptul că cei care lucrează în interes local 

sunt persoane defavorizate, al căror venit lunar nu este suficient pentru un trai decent, 



astfel oamenii ar putea obține un venit prin muncă în folosul comunității. În timpul iernii, 

mai mulți dintre săteni au nevoie o astfel de muncă, însă în timpul verii mai mulți 

oameni pleacă în străinătate la job sezonier. Munca în folosul comunității nu necesită 

nicio calificare, nu necesită nici experiență în utilizarea diferitelor echipamente, 

oamenii se ocupă mai ales cu cosirea ierbii , săparea și curățarea șanțului, însă numai 

pe domeniul public al Comunei Mugeni.  

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt menționează faptul că hotarul comunei se întinde până 

la drumul spre Goga, ar fi bine dacă muncitorii ar ajunge și până acolo, și ar aduna 

gunoiul în acea zonă.  

Dl primar Ülkei Zoltán a notat observația făcută 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. 6/2022. 

HCL nr. 6/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind renunțarea Comunei Mugeni la calitatea 

de membru asociat în cadrul Asociația Comunelor din România-ACOR. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și precizează faptul că Asociția 

Comunelor din România nu oferă niciun beneficiu pentru comuna Mugeni. Dl primar 

continuă că dacă comuna se alătură la o astfel de asociație, ar trebuie să existe și 

niște beneficii.   

Dl consilier Szilágyi Ferenc este de acord. 



Și dl consilier Tóásó László este de acord, și mai spune că în anul 2007 aderarea a 

fost dispusă de către Instituția Prefectului.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că dacă mai există și alte asociații la care comuna 

a aderat, însă nu are niciun folos. 

Dl primar Ülkei Zoltán dă un răspuns negativ și spune că asociațiile la care a aderat 

comuna, au un viitor frumos. Dl primar menționează faptul că aderările au fost votate 

și adoptate prin HCL.                                             

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. 7/2022. 

HCL nr. 7/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

Terenului de sport (teren fotbal) situat în satul Mugeni, proprietatea publică a 

comunei Mugeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că închirierea bunurilor 

aflate în proprietate publică al comunei Mugeni se face prin licitație publică. Întabularea 

în cartea funciară a ternului fotbal s-a finalizat, de aceea ar putea fi organizată o licitație 

publică pentru închirierea, așa cum s-a întâmplăt și în cazul terenului de sport din Lutița, 

astfel echipa de fotbal va putea participa pentru obținerea de fonduri narambursabile.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă când va fi organizată licitația respectivă? 



Dna secretar general Kovács Rozália precizează faptul că după ce Consiliul Local 

adoptă hotărârea va fi organizată licitația.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă că părțile interesante de unde vor putea obține 

informații? 

Dna secretar generl Kovács Rozália răspunde că va fi publicată în Monitorul Oficial, într-

un ziar de circulație locală, pe panoul de afișaj amplasat la sediul Primăriei Comunei 

Mugeni, respectiv pe situl instituției: www.bogozkozseg.ro. 

Dl consilier Téglás Zoltán spune că FC MUGENI nu vor să rămână în urmă, dacă în 

viitorul apropiat va putea participa la un concurs pentru obținerea de fonduri 

narambursabile.  

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. 8/2022. 

HCL nr. 8/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

85/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN 

LOCALITĂȚILE MUGENI, LUTIȚA, DEJUȚIU, MATIȘENI ȘI ALUNIȘ (INCLUSIV 

RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE) ȘI RETEHNOLOGIZARE STAȚIE 

DE EPURARE, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

http://www.bogozkozseg.ro/


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

comuna Mugeni a participat la Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, cu 9 

proiecte, adoptate de către Consiliul Local prin HCL, din care 9 obiective de investiții 

au fost aprobate și încărcate pe site pentru reabilitarea drumurilor din comuna, iar un 

singur proiect a fost adoptat și încărcat în Programul Național de Investiții ,,Anghel 

Saligny” pentru extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, 

Mătișeni și Aluniș. Proiectele au fost încărcate și nu au fost semnalate deficiențe, ceea 

ce este o veste bună.  

Prin urmare, dl primar Ülkei Zoltán precizează că este necesar modificarea și 

completarea cele 9 HCL din luna octombrie-noiembrie respectiv: HCL nr.85/2021 (pct. 

nr.6 de pe ordinea de zi), HCL nr. 90/2021(pct.nr.9 pe ordinea de zi), HCL nr. 91/2021 

(pct.nr.10 pe ordinea de zi), HCL nr. 92/2021 (pct.nr.11 pe ordinea de zi), HCL nr. 

93/2021 (pct.nr.12 pe ordinea de zi), HCL nr. 94/2021 (pct.nr.13 pe ordinea de zi), HCL 

nr. 95/2021 pct.nr.14 pe ordinea de zi), HCL 96/2021 (pct.nr. 15 pe ordinea de zi), HCL 

nr. 97/2021 (pct.nr.16 pe ordinea de zi) pentru că Instituția Prefectului solicită 

completarea cu nr. de inventar. 

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că, de ce proiectele sunt atât de împărțite? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că, comuna – în temeiul drept subiectiv  - va primii 4 

millioane de lei, deci comuna va primi cu siguranță banii după proiectul nr.1, în schimb, 

rezultatele celorlalte proiecte va depinde de concurență.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă  cum va arăta ordinea de prioritate.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că de îndată ce proiecetele trec prin prima etapă, 

ordinea de prioritate va fi stabilită împreună cu consilierii locali.  

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că dacă ar vota pentru acest proiect de hotărâre, ar 

merge împotriva celor care locuiesc în Tăietură, de aceea dl consilier se abține.  

Dl primar Ülkei Zoltán clarifică din nou, că proiectul de hotărâre acum se referă la 

modificarea și completarea HCL nr. 85/2021, deci HCL nr. 85/2021 a fost deja votată 

în luna octombrie.  

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 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 9/2022. 

HCL nr. 9/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează  Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 86/2021 privind 

aprobarea prelungirii duratei Contractului de prestări servicii salubrizare  nr. 

4583/29.11.2017, încheiat între COMUNA MUGENI și SC SYLEVY 

SALUBRISERV SRL. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și detaliează că în luna octombrie 

a fost adoptată hotărârea cu privire la prelungirea Contractului de prestări servicii 

salubrizare pe termen de 2 ani, însă Instituția Prefectului a arătat că conform legii, 

contractul de prestări servicii salubrizare este un contract asimilat actelor 

administrative, deci trebuie încheiat cu respectarea procedurilor din legislația privind 

achizițiile publice.  

Dl primar mai adaugă faptul că contractul a fost prelungit pe termen de 2 ani, cu 

condiția ca contractul să fie reziliat la data implementării proiectului pentru gestionarea 

integrată a deșeurilor menajere în județul Harghita, și atunci - când acest lucru se va 

realiza - gestionarea deșeurilor va fi efectuată de către ADI, însă este necunoscut că 

dacă acest serviciu județean va fi lansat într-un termen rezonabil sau nu.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă despre prețuri.  

Dl primar continuă că SC SYLEVY SALUBRISERC SRL lucrează la cele mai mici 

prețuri, la SYLEVY nu a crescut prețurile. Dl primar menționează faptul că acum trebuie 

să fie recovată HCL respectiv, însă în luna următoare va fi din nou pe ordinea de zi 



proiectul de hotărâre, însă de data aceasta contractul va fi încheiat pe perioada 

determinată prin modalitatea de atribuire achiziție directă.  

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. 10/2022. 

HCL nr. 10/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

8. Urmează  Proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 87/2021 privind 

aprobarea actualizării datelor de identificare și a valorii de inventar a unor 

bunuri din domeniul public al comunei Mugeni, identificate în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mugeni, județul Harghita 

atestat prin  Hotărârea Guvernului nr. 205/2007, Anexa nr. 5 (Remiza PSI 

Mugeni și Scoala Primară Lutița). 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că prin HCL nr. 87/2021 

a fost aprobată actualizarea valorii de inventar fără a se indică și baza legală a acestei 

operațiuni, de aceea este necesară completarea hotărârii, respectiv pentru intrarea în 

legalitate.  

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. 11/2022. 

HCL nr. 11/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

90/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC18 KM 1+400 – 

2+800, KM 5+100 – 6+010, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi.  

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. 12/2022. 

HCL nr. 12/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

91/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 



obiectivul de investiție „REABILITARE STRĂZI ÎN COMUNA MUGENI, SATUL 

MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă despre studiu de fezabilitate, dacă poate fi consultat. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că de îndată ce va fi gata poate fi vizualizat, pentru că 

momentan, proiectul nu a ajuns încă până la studiu de fezabilitate. Proiectul a fost 

încărcat pe site, și încă nu a fost refuzat, ceea ce este un lucru pozitiv.  

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. 13/2022. 

HCL nr. 13/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

92/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „REABLITARE DRUM COMUNAL DC15 KM 0+000 – 

1+600, DC228 KM 0+000 – 0+600, DC16 KM 1+550 – 2+000, COMUNA MUGENI, 

JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi.  



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. 14/2022. 

HCL nr. 14/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

93/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC18 KM 2+800 –

5+100, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi.  

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.  15/2022. 

HCL nr. 15/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 



 

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

94/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC18 KM 0+000 – 

1+400, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi.  

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. 16/2022. 

HCL nr. 16/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

95/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național de 

Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum și 

aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC19 KM 0+000 – 2+450, COMUNA 

MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi. 

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. 17/2022. 

HCL nr. 17/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

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

96/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC16 KM 0+000-

1+550, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi 

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. 18/2022. 

HCL nr. 18/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 



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

97/2021 privind aprobarea participării Comunei Mugeni la Programul Național 

de Investiții ,,Anghel Saligny”, aprobarea depunerii cererii de finanțare, precum 

și aprobarea devizului general și  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 20, COMUNA 

MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Dl primar Ülkei Zoltán a prezentat deja proiectul de hotărâre, mai precis la pct. 6 din 

ordinea de zi 

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. 19/2022. 

HCL nr. 19/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

17.  Urmează  Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului 

de stemă a comunei Mugeni, județul Harghita. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre - în timp ce dl viceprimar Istok 

Róbert cu ajutorul unui proiector arată cele două steme – dl primar spune că în anul 

trecut  s-a născut ideea că comuna Mugeni ar avea nevoie de o stemă, care ar 

reprezenta toate cele 8 sate. În legătură cu stemă a fost organizată de către primăria 

și un concurs de desen pentru cei mici, și nu numai. A fost invitat și dl Szekeres 

Attila István, doctor în istorie, membru asociat al Academiei Internaționale de 

Heraldică, care a întocmit 2 variante de proiect, adică 2 variante de stemă pentru 

comuna Mugeni. Dl István în cadrul unei întâlniri organizată în casa de cultură a 

satului Mugeni, a prezentat cele 2 variante, a discutat cu sătenii, și a spus părerea 



lui personală. Dl primar continuă și spune că Comisia de valori a Comunei Mugeni - 

care este acum în curs de constituire – a favorizat steama pe bază albastru, adică 

varianta B, care este alcătuită din simboluri tipice pentru cele 8 sate. Iar varianta A – 

pe bază roșie – este o stemă cu o istorie de peste 500 de ani, și a fost găsită în 

biserică reformată din Mugeni.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă care dintre cele 2 variante a fost 

favorizată de către dl Szekeres Attila István. 

Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția și spune că nu era treaba domnului să 

comenteze, să favorizeze una dintre variantele, însă dl a favorizat cel cu pe bază 

roșie, adică varianta A. Dl primar sublinează faptul că Comuna Mugeni este o 

comună formată din 8 sate, și stema are o importanță deosebită: stema trebuie să 

reprezintă toate cele 8 sate, sătenii trebuie să simtă că și satul lor este simbolizat 

prin stema.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc insistă asupra părerea sa, ceea ce a fost discutată cu 

ocazia ședințelor comisilor de specialitate și spune că stema pe bază roșie este o 

stemă cu o istorie de peste 500 de ani și nu este specificat deloc că stema 

respectivă simbolizează numai satul Mugeni. Dl consilier își susține părerea lui și cu 

faptul că biserica reformată din Mugeni, în trecut (în urmă cu 500 de ani), biserica a 

fost catolică. Dl consilier înțelege că stema pe bază albastru conține niște 

motive/simboluri tipice fiecărui sat, însă stema pe bază roșie are un trecut istoric.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde și este de acord cu dl consilier cu privire la faptul că 

stema pe bază roșie are un trecut istoric de peste 500 de ani, și ceea ce este foarte 

important, însă momentan ar trebui să fie luat în considerare și rezultatul concursului 

de desen, votul Comisiei de valori, precum și votul sătenilor pe pagina de facebook a 

primăriei. Dl primar consideră că nu este o problemă, că stema pe varianta albastru 

nu are un trecut istoric spre deosebire de cealaltă variantă.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese spune că Parchetul General anchetează dacă 

stema municipiului Odorheiu Secuiesc instigă la torturarea animalelor, stema include 

un cap de urs străpuns de o sabie și simbolizează “vitejia și dârzenia locuitorilor din 

zonă.” Stema municipiului Odorheiu Secuiesc este asemănător cu stema pe baza 

roșie, adică varianta A al comunei.  



Dl consilier Tóásó László spune că dl Szekeres Attila István a declarat că varianta 

pe fundal albastru va fi trecut mai ușor în fața Comisiei heraldice.  

Dl consilier Kovács Árpád nu este de acord cu dl consilier Tóásó László și spune că 

nimeni nu a declarat așa ceva.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că legea reglementează că în fața Comisiei 

heraldice poate fi prezentat mai multe variante de steme.  

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, 

respectiv ambele varinate ale proiectului de stemă propus. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 6 voturi pentru  

- 6 vot împotrivă 

- 1 abținere (Tóásó Kálmán) 

Astfel, proiectul de hotărâre nu a fost aprobată, a fost amânată la o ședință 

ulterioară. 

 

18.   Urmează  Proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor de reactualizare 

a Statutului Asociaţiei Microregionale ,,REGIOVEST SZENT LÁSZLÓ 

KISTÉRSÉG” și desemnare de reprezentanți din partea Comunei Mugeni în 

Adunarea Generală și în Consiliul director al Asociației 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că se dorește că asociația 

să fie repornită și să fie utilă. Dl primar continuă și spune că a purtat discuții cu primarii 

de la Ulieș, de la Dârjiu, și ar fi utilă repornirea asociației și din punct de vedere financiar, 

s-ar deschide oportunități pentru proiecte nerambursabile.  

Dl consiler Tóásó Kálmán întreabă dacă cotizația anuală va fi 1lei/cap de locuitor? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ.  

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. 20/2022. 

HCL nr. 20/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

 

19. Urmează  Proiectul de hotărâre de principiu privind constituirea Comisiei de 

valori a Comunei Mugeni. 

Dl primar Üleki Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și atrage atenția că aici este vorba 

despre numai o hotărâre de principu. Dânsul spune că Comisia de valori va fi acea 

comisie care va căuta și va conserva valorile din comuna Mugeni, pentru că 

majoritatea oamenilor nici nu știe cât de “bogat” este comuna. Comisia de valori a 

comunei Mugeni va avea ca principală atribuție identificarea și inventarierea valorilor 

locale, promovarea valorilor din comuna Mugeni și formularea de propuneri pentru 

includerea valorilor din comuna Mugeni în colecția de valori a județului Harghita, 

precum și în colecția de valori și piramida de valori a legii Hungarikum nr. XXX din 

2012, acceptat de Parlamentul Ungariei. 

Dl consiler Téglás Zoltán întreabă cum a fost stabilită componența Comisiei de valori. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese evidențează că  orcine ar putea alătura oricând, 

nu există o reglementare strictă  cu privire la nr. de membri, aici este vorba despre – 

în esență – un grup de prieteni.  

Dl consilier Téglás Zoltán trage concluzia că Comisia de valori este acum în curs de 

constituire. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și atrage concluzia că proiectul de hotărâre 

de pe ordinea de zi este numai o hotărâre de principiu.  



Dl consilier Kovács Árpád întreabă dacă comisia mai sus menționată nu este o personă 

juridică, cum va putea profita de oportunitățile oferite de proiecte nerambursabile. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că nu este vorba doar despre cererile de finanțare. 

Dl viceprimar continuă că acest proces este alcătuit din mai multe niveluri, există o 

comise de valori județene, apoi o comisie de valori la Cluj Napoca, apoi pe gradul cel 

mai înalt stă Hungarikum. Dl viceprimar spune din nou ceea ce a spus mai devreme și 

dl primar, și anume: Comisia de valori a comunei Mugeni va avea ca principală atribuție 

identificarea valorilor locale, și formularea de propuneri pentru includerea valorilor din 

comuna Mugeni în colecția de valori a județului Harghita, precum și în colecția de valori 

și piramida de valori în Hungarikum. 

Dl consilier Szabó Benedek Emese se abține de la vot, este propus ca membru în 

Comisia de valori.  

Consilierii locali sunt de acord cu aprobarea proiectului.  

 

20.  Urmează  Proiectul de hotărâre de principiu privind dezvoltarea centrului 

istoric al satului Mugeni, comuna Mugeni, județul Harghita. 

Dl primar Üleki Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și atrage atenția că aici este vorba 

despre numai o hotărâre de principu, cu ajutorul căruia ar putea fi amenajat în zona 

bisericii reformate Mugeni un parc. Dl primar ar dori ca comuna Mugeni să aibă un 

centru decent, curat, amenajat, de la care săteni ar putea fi mândri. Dl primar continuă 

și spune că a purtat discuții cu dl Batha – moștenitorul familiei Ugron – și dl Batha a 

promis că va dona terenul respectiv comunei, și așa va putea renaște centrul istoric. 

Dl primar spune că comuna Mugeni a primit deja un răspuns de la Distibuție Energie 

Electrică România cu privire la modalitatea și pașii ce trebuie urmărit pentru realizarea 

relocării liniei electrice, și mutarea liniei aeriene în subteran și desființarea stâlpilor de 

susținere. 

Dl consilier Kovács Árpád spune că acolo – în zona menționată-  locuiește o famile 

într-o clădire. 

Dl consilier Sala János răspunde că și clădirea menționată aparține de asemenea 

familiei Ugron. 



Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă va fi reabilitat și drumul spre capela mortuară, 

lângă biserică reformată, unde există și o fântână. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și spune că va fi introdusă în programul de 

reabilitare numai părțile care alcătuiesc proprietatea privată/publică a comunei. Dacă 

proprietarul este Parohia Reformată Mugeni, atunci și sarcina de renovare îi aparține.  

 

21. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl consilier Tóásó Kálmán reclamă faptul că niște corpuri de iluminat au fost omise pe 

anumite locuri. Dl consilier reclamă și cantitatea mare de zăpadă, rămasă pe marginea 

drumului în anumte zone, din cauza vântului.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune că reprezentanții firmei care se ocupă cu 

modernizarea iluminatului public au accentuat că vor remedia neajunsurile, însă în 

unele locuri nu există fir comutator. Imedait după ce au pus fir acolo, vor putea instala 

corpuri de iluminat noi.  

Dl consilier Tóásó Kálmán trece la o altă problemă și anume: lista persoanelor care au 

dorit să racordeze la rețeaua de canalizare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni. Dl 

consilier spune că mulți dintre săteni nu s-au înscris pe listă, astfel nu se vor putea 

racorda la rețeau de canalizare la un preț rezonabil, din cauza dezinformării: pentru că 

în primul rând prețul a fost stabilit undeva la 1000 de lei/gospodărie, iar în momentul 

de față este mult mai mic, de aceea sătenii doresc să racordeze. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că nu a fost posibilă să fie cunoscută suma exactă. 

Comuna Mugei a avut un buget stabilit: aproximativ pentru 283-284 gospodărie ar fi 

putut racorda gratuit.  Ca de exemplu, dacă toate lumea ar fi solicita, suma se imparte. 

În acest caz, numai jumătatea va fi suportată de către comuna, deci cam 1000-1500 

de lei/racordare/gospodărie. Dl primar continuă și spune că domnii consilierii au făcut 

lista, rezultatul este: 359 gospodărie care dorește să racordeze, de aceea este suma 

mai mică în momenul de față.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că atunci ce va fi cu săteni, care așteptă un 

răspuns? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că trebuie să aștepte. Au fost întrebat, nu au vrut 

atunci, momentan lista nu poate fi schimbată.  



Între timp se dezvoltă un dezacord brusc între dl consilier Kovács Árpád și dl conslier 

Tóásó László în legătură cu lista persoanelor care a dorit să racordeze la rețeaua de 

canalizare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni. 

Dl consilier Tóásó Kálmán continuă părerea personală cu privire la  prezența la comisii 

de specialitate. Dl consilier susține că consiliul local se află în vârful organigramei, și 

spune că prezența la comisii de specialitate nu este obligatorie, și dacă cineva nu 

participă însemnă că a votat favorabil. 

Dl primar Ülkei Zoltán nu este de acord cu dl consilier Tóásó Kálmán, și spune că dacă 

nu participă cineva, nu are cum să voteze favorabil sau nu. Dl primar spune că nu 

există așa ceva. 

Dl consilier Tóásó Kálmán perseverează lângă părărea sa și continuă că după un 

număr de absență poate fi sancționat persoana care nu participă, însă aceasta nu 

însemnă că rămâne fără salariu, pentru că salariul se face după ședința ordinară.  

Dl primar Ülkei Zoltán nu este de acord cu dl consilier Tóásó Kálmán, și atrage atenția 

că dacă nu participă la comisii de specialiteta nu va cunoaște nici măcar materialul, 

nici ordinea de zi.  

Conform art. 141 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

Art. 141: Funcţionarea comisiilor de specialitate  
(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii 
simple a membrilor lor. Prevederile art. 137 alin. (1) se aplică în mod 
corespunzător. 
(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă 
absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune 
consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 233. 
(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să 
participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor 
comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri. 
(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. 
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe 
ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise. 
(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu 
cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în 
condiţiile art. 134 alin. (4). 
(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare 
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor 
probleme. 



(8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor 
consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini 
sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul. 
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme 
repartizate comisiei de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, preşedintele acesteia desemnează un consilier local 
care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme 
aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator. 
(10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în 
conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, 
pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, 
care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi. 
(11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât 
amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. 
(12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea 
acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de 
zi. 
(13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate 
hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de 
exprimare a acestuia. 
(14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului 
acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este 
semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei. 
(15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie 
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu 
excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au 
desfăşurat cu uşile închise. 

 

Dl consilier Sala János trece la un alt subiect și solicită înlocuirea persoanei însărcinate 

cu aprinderea luminilor publice stradale în satul Lutița, pentru că nu face o treabă bună, 

ar fi mai bine dacă ar fi automatizat.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune că va transmite mai departe solicitarea și spune că 

va fi rezolvată și situația cu corpurile de iluminat deja stricate, numai că până la 10 

ianuarie cei de la firmă au fost la concediu. Dl viceprimar continuă și spune că din 

păcate nu au lăsat niciun corp de iluminat în rezervă.  

Dl consilier Tóásó Kálán se întoarce din nou la lista persoanelor care a dorit să 

racordeze la rețeaua de canalizare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni. 

Dl consilier Borok Dénes adaugă că așa a fost și în cazul racordării la rețeaua de gaz 

în satul Lutița, cine a ratat, pur și simplu a trebuit să plătească după aceaa prețul de 

racordare. 



Dl consilier Téglás Zoltán trece la un alt subiect și spune că există încă foarte multe 

întreruperi de curent, și solicită remedierea situației, spune că aceasta problemă este 

foarte frecventă și dăunează obiectelor de uz casnic. Dl consilier solicită implicarea 

senatorului, dl Antal Lóránt - președintele Comisiei pentru Energie, Infrastructură 

energetică și Resurse minerale din cadrul Senatului României –. Dl consilier consideră 

că dl senator ar fi în stare să rezolve problema respectivă.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că din păcate este vorba despre a problemă technică. Dl 

primar relatează faptul că a discutat deja cu dl senator, și situația ar putea fi rezolvată 

printr-un proiect, care ar afecta întregă rețeau din zonă. Momentan nu există altă 

soluție, însă trebuie apelat în continuare nr. verde (Electrica Distribuție Transilvania 

Sud), reclamațiile trebuie trimise în continuu. 

Dl consilier Borok Dénes spunce că Electrica Furnizare SA este o companie privată și 

nu crede că dl senator ar putea influența situația.  

Dl conslier Ilyés Ferenc Zsolt spune că ultima dată, una dintre persoane din cadrul 

firmei de mentenanță în instalații electirice a declarat că problema vine dinspre Lueta, 

mai exact din linia cu nr.20. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că de fiecare dată problema a fost sesizată, însă cei 

de la Electrica au răspuns că vor remedia atunci când vor primi bani pentru dezvoltare. 

Firele sunt supraîncărcate și nu pot rezista. 

Dl consilier Téglás Zoltán în al doilea rând solicită înlocirea curpurilor de iluminat public 

stricate în str.Felszeg. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că din cauza substanței, becul dacă se 

supraîncălzește se va opri. 

Dl consilier Téglás Zoltán în al treilea rând solicită așezarea nispului, lângă marginea 

drumului, unde există pericol de alunecare în timpul iernii. 

Dl delegat sătesc Dobai Béla întreabă despre indicatorul care marchează 

intrarea/ieșirea din localitateta Mătișeni, când va fi amplasat. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că muncitorii erau ocupați, nu aveau timp, și au 

fost și plecați în concediu de odihnă, dar se va rezolva.  



Dl viceprimar Istok Róbert continuă cu o inițiere și propune o idee bună. Creșterea 

prețurilor pentru materialele de construcție, dar și la utilități au un impact care se simte 

deja pe piața imobiliară, de aceea dl viceprimar sugerează pregătirea unui “plan tip de 

construcție”, ceea ce ar fi mare de folos pentru tineri și nu numai. 

Consilierii locali sunt de acord și sunt de părere că aceasta este o idee bună.  

Dl viceprimar Istok Róbert mai vine co idee bună și anume sprijinirea renovării clădirilor 

aflate în zona monumentelor istorice, pentru că este mult mai costisitor renovarea 

clădirilor în zonele respective, și nu în ultimul rând trebuie să fie renovate după niște 

reguli stricte.  Dl viceprimar speră că în viitor, o parte din bugetul local va fi rezervat 

pentru un astfel de scop.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă despre buget și când va fi aprobat. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că până la 11 februarie, conform legii.  

 

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

consilier Ilyés Ferenc Zsolt mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 27.01.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Ilyés Ferenc Zsolt                                             Kovács Rozália 

 

       Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 


