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ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA MUGENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

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

data de 27 iulie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 117/21.07.2021. 

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 12 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni. Lipsește dl consilier Szigyártó János Attila. 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. 

Din cauză că dl consilier Szigyártó János Attila lipsește de la prezenta ședință, 

prezidarea ședinței va fi efectuată de către dl consilier Szilágyi Ferenc (deplasat 

în străinătate). 

Preşedintele de şedinţă, dl consilier Szilágyi Ferenc  deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 11 puncte pe ordinea de zi. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 

 

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

ordinare a  consiliului local din 24 iunie 2021.  

Consilierii locali au aprobat procesul verbal.  

 

2. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri 

și cheltuieli al comunei Mugeni la 30 iunie 2021 . 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 59/2021. 

HCL nr. 59/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

3. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, 

aprobarea cofinanțării proiectului și indicatorilor tehnico-economici în urma 

modificărilor soluțiilor tehnice aferente obiectivului de investiții  „REȚEA DE 

CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE BETA, 

TĂIETURA SI DOBENI, COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA”, precum și 

aprobarea modificării denumirii proiectului. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 
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Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul proiect. 

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 60/2021. 

HCL nr. 60/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmează Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general de 

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 61/2021. 

HCL nr. 61/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 

Contractului de lucrări nr. 3882/10.09.2018, încheiat între COMUNA MUGENI 

și SC EDAS-EXIM SRL pentru ,,EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE 
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A REȚELELOR DE APĂ UZATĂ",  în cadrul proiectului ,,ÎNFIINȚAREA 

REȚELEI DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE MUGENI, LUTIȚA ȘI DEJUȚIU, 

COMUNA MUGENI, JUDEȚUL HARGHITA. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 62/2021. 

HCL nr. 62/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

6. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii 

scrisorii de garantie de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului proiectului: 

„Înființarea rețelei de apă uzată în localitățile Mugeni, Lutița și Dejuțiu, 

Comuna Mugeni, județul Harghita”. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 
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Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 63/2021. 

HCL nr. 63/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor 

mijloace fixe (tractor și remorcă) aflate în domeniul privat al Comunei Mugeni 

și transmiterea acestora fără plată către alte instituții publice/autorități 

publice. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt remarcă faptul că vânzarea tractorului  trebuie să fie adusă 

la cunoștința publicului.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc precizează faptul că primul pas este disponibilizarea, și 

transmiterea fără plată. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că, în conformitate cu prevederile HG nr. 841/1995, privind 

procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor 

publice cu modificările și cu completările ulterioare, pot fi transmise, fără plată, orice fel 

de bunuri aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea 

nu mai sunt necesare instituției publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite 

în continuare de altă instituție publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, 

instituția nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv. În cazul în care bunurile 

disponibilizate nu vor fi solicitate de alte instituții publice/autorități publice, după 

expirarea termenului prevăzut de lege în vederea transmiterii fără plată, se va demara 

procedura valorificării prin vânzare la licitație publică. 

Dna consilier Szabó-Benedek Emese întreabă dacă procedurile respective vor avea loc 

în același timp. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu, una urmează după alta  

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. 
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Consilierii locali votează în felul următor: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 64/2021. 

HCL nr. 64/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

8. Urmează Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 45/2021 privind 

aprobarea Planului de evacuare în situații de urgență a populației și bunurilor 

materiale al comunei Mugeni, județul Harghita, precum și a Schemei de 

înștiințare, avertizare, alarmare a populației în situații de protecție civilă. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 65/2021. 

HCL nr. 65/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

9. Urmează Proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței Structurii 

comunitare Consultative a Comunei Mugeni, constituită prin HCL 5/2010. 

Dna secretar general al comunei Mugeni Kovács Rozália spune că din cauza 

schimbărilor intervenite în componența Structurii Comunitare Consultative a Comunei 
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Mugeni, se impune reactualizarea celor stabilite prin HCL nr. 5/2010. Unele dintre 

persoanele desemnate în anul 2010 nu le mai pot îndeplini atribuțiile. 

Dl consilier Tóásó László întreabă cine sunt persoanele propuse? 

Dna secretar general al comunei Mugeni Kovács Rozália enumeră numele 

persoanelor propuse spre desemnare, respectiv: Dr. Birtha Arany Csengele Orsolya 

– medic, Pál Tamás – director școală, Madarász Attila – preot catolic (Mugeni), 

Dezső Tibor Attila – preot reformat (Mugeni), Kászoni Szilárd – preot reformat 

(Lutița). 

Dl consilier Téglás Zoltán întreaba dacă persoanele desemnate au fost anunțate. 

Dna secretar general al comunei Mugeni Kovács Rozália spune că vor accepta cu 

siguranță. 

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 66/2021. 

HCL nr. 66/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

10.  Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra 

activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul 

Comunei Mugeni, judetul Harghita, în perioada ianuarie-iulie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost prezentat detaliat în cadrul sedinței comisiei de specialitate. 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul proiect. 
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Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu 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 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 67/2021. 

HCL nr. 67/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

11.  Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék. 

Dna consilier Szabó-Benedek Emese spune că a primit o reclamație în legătura cu 

spargerea drumului, că există un termen de 5 ani pentru returnarea banilor dat în 

garanție? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu, nu există așa ceva. Prețul variază, depinde dacă 

este vorba despre un drum asfaltat sau drum pietruit/nemodernizat, și se plătește pe 

metru pătrat. Fondul de garanție se va restitui executantului în baza solicitării scrise de 

către aceasta după cum urmeză: 70% din suma reținută se va restitui după încheierea 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 30% din suma reținută se va restitui 

după încheierea termenului de garanție (1 an).  

Dl consilier Sala János spune că unii au auzit altfel. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu, nu se poate. Hotărârea a fost adoptată de către 

Consiliul Local Mugeni (HCL 62/2020 privind aprobarea normelor pentru lucrările de 

intervenții la rețelele subteran edilitare din Comuna Mugeni). 

Dl consilier Téglás Zoltán întreaba că și pe baza cele spuse, vor fi valabile și după 

construirea rețelei de canalizare? Ca de exemplu, dacă cineva dorește să racordează la 

rețea, și trebuie să taie drumul? 
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Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că persoane fizice nu pot să racordeze, numai prin firme 

autorizate, și astfel și reabilitarea drumului va fi realizată de către o firmă. Lucrările 

actuale cu privire la rețeaua de canalizare, nu includ reabilitarea drumurilor.   

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că o persoană din comună ține calul în cimitr. În al 

doilea rând, șoferii de camion circulă cu o viteză peste limita maximă în interiorul 

localității, punând astfel în pericol viața oamenilor. Iar în al treilea rând, în Dobeni stâlpii 

de telecomunicații cade pe drum.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că se va remedia situația. 

Dl consilier Téglás Zoltán se intersează cu privire la evaluarea prejudiciului cazuat de 

inundații în luna iunie.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că primul pas este întocmirea procesului verbal (raportul 

operativ privind efectele fenomenelor periculoase produse) în termen de maxim 24 de 

ore de la producerea evenimentului. În termen de 30 de zile o comisie stabiliește la fața 

locului prejudiciul. Comuna Mugeni astfel a primit despăgubiri pentru renovarea drumului 

spre cimitir, pentru reconstruirea podului din lemn, și pentru mărirea tubului de beton (s-

au alocat 74 mii de lei pentru refacerea podețului din beton și lemn și refacere strada 

Felszeg pe o lungime de 0,5 km). Dl primar accentuează că podețul poate fi doar renovat 

și nu înlocuit cu un pod de beton fiindcă așa s-a trecut în procesul verbal de evaulare a 

pagubelor (pod din lemn). 

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă podețul poate fi fixat. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că probabil da, numai că trebuie căutat un dulger. 

Dl consilier Borok Dénes spune că cineva a scos tubul din beton, pe pământul bisericii, 

dinspre statuie spre jos la transformator și astfel trecear este îngrăunată. 

Dl primar Ülkei Zoltán întreabă cine a scos? Dl primar înreabă că când a fost efectuată 

curățarea șanțuli pentru ultima oară? 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt spune că acolo nu a fost nicio curățare. Dacă inelul de 

beton a fost acolo se află acolo și acum.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc este de părere că tubul respectic s-a scufundat. 
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Dl consilier Sala János spune ca va ocupa de acest caz, și dacă lipește, există și alte 

locuri de unde poate fi luat, la capătul câmpului.  

Dl consilier Borok Dénes solicită să fie tăiată iarba, pentru că iarba a crescut prea mare 

și este periculos pe marginea drumului județean.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că cei care se ocupă cu tăierea ierbii au făcut o 

programare, dar încă nu a ajuns aici.  

Dl consilier Borok Dénes se interesează cu privire la indicatoarele cu denumirea satelor 

Lutița, Mătișeni și Aluniș, respectiv când va avea loc înlocuirea acestora? 

Dl consilier Borok Dénes solicită și tăierea arborilor în anumite locuri, camioanele trebuie 

să ocolească și intră în sens opus.  

Dl consilier Tóásó Kálmán se intersează despre acele becuri care nu funcționează, și 

au fost deja anunțate.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune s-a plimbat prin comună, a verificat și a notat pe o lista 

becurile care nu funcționează, și a predat lista respectivă către firma service.  

Dl consilier Téglás Zoltán spune că copacii au crescut peste linia electrică.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că s-a trimis deja o adresă în privința rezolvării 

acestei probleme.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă despre sistemul de supraveghere video în comuna 

Mugeni, în ce stadiu se află? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că trebuie să așteptăm un pic, pentru a profita de 

oportunitate oferită de asociația LEADER, care este foarte probabil că va lansa un astfel 

de proiect. 

Dl primar Ülkei Zoltán întreabă pe consilieri despre lista persoanelor care doresc să 

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

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt răspunde că aproximativ 100 de persoane doresc acest 

lucru în satul Beta. 
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Dl primar Ülkei Zoltán cere consilierilor local din Beta să meargă cu el și să strângă 

gunoiul în jurul bisericii. Totodată, face cunoscut că s-a început așezarea băncilor și 

coșurilor stradale de gunoi pe teritoriul comunei.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt întreabă dacă acest lucru s-a realizat și în satul Beta? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde: că acum este pe rând Lutița, și apoi urmează Beta, 

Tăietura și Dobeni. 

Președintele de ședință dl Szilágyi Ferenc informează pe cei prezenț că în urma cu 

câțiva ani dl Jürigen a promis sponzorizarea comunei cu câteva coșuri de gunoi stradale. 

Acestea au fost fabricate, în ceea ce privește partea de cilindru (în număr de 15). Ar 

trebie vorbit cu dânsul în vederea finalizării fabricării acestor coșuri.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă când se repară drumul ăla de 70 m? Ca să fie nivelat 

(din strada Összekötő). 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că trebuie stabilită o zi, și organizat un grup compus din 

săteni (kaláka). 

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că nimeni nu lucrează gratuit. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că așa a fost și la începutul anului. 

Dl consilier Kovács Árpád spune că nu, a fost plătit. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că atunci trebuie închiriat un autoutilaj pentru transport, 

primăria deține buldoexcavator, dar nu are cu ce să transporte. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că tractoarele și mașinile mari au făcut ca drumul 

să fie avariate. 

Dl consilier Borok Dénes spune că cineva scrie prin chat că “cine a lăsat lâna oilor la 

punctul de observație să ia de acolo.” 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că de aceea ar fi utile camerele de supraveghere care 

monitorizează cei care nu respectă legea.  

Înaninte de închiderea ședinței domnul Szilágyi Ferenc citește rezultatului său de ADN, 

prelevat în urma cu 3 ani de către lucrătorii Centrului de studii ștințe socio-umane din 
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Budapesta (Budapesti bölcsészettudományi központ). Pe vremea respectivă au fost 

prelevate mai multe teste ADN de la locuitorii din comună, în scop de cercetare. 

Rezultatul testelor a sosit azi prin curier rapid.  

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

Szilágyi Ferenc mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care declară 

încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

 

Comuna Mugeni, la 27.07.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Szilágyi Ferenc                                             Kovács Rozália 

 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 
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