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

data de 28 aprilie 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 60/21.04.2022. 

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 Sala János deschide ședința și învederează 

consilierilor locali că au fost înscrise 9 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 

ordianre a consiliului local din 31 martie 2022. 

Consilierii locali au aprobat procesul verbal. 

 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destinației imobilului situat în comuna Mugeni, satul Mugeni nr. 85, jud. Harghita, 

în care a funcționat Grădinița cu pogram normal Mugeni și care nu mai este folosit 

în procesul de învățământ începând cu 01.09.2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și relatează ce fel de oportunitate 

vede în clădirea grădiniței care s-a eliberat acum, și anume construirea unei cantine. 

Cantina ar fi de mare folos, de exemplu pentru bătrâni, pentru cei care locuiesc singuri, 

pentru muncitori. Oricine ar putea avea o masă caldă la un preț rezonabil.  În plus, dl 

primar speră că și livrarea la domiciliu va fi posibilă, pentru cei care nu pot ajunge până 

la cantină. Dl primar mai adaugă faptul că cantina va fi gestionat de către o asociație.  

Dl primar spune că Consiliul de administrație al unității de învățământ a dat deja 

acordul, însă Consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean Harghita încă 

nu a dat un răspuns, pentru că n-a fost dezbătută la ședința din luna aprilie, însă în 

luna mai cu siguranță va fi dezbătută. Următorul pas va fi avizul Ministrului Educației 

pentru schimbarea destinației pe baza documentelor trimise.  

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. 54/2022. 

HCL nr. 54/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  



3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe trimestrul I al anului 2022. 

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

Dl viceprimar Istok Róbert spune că veniturile totale sunt: 2 646 015 lei, iar cheltuielile 

totale: 967 167 lei din care 58 658 lei a trecut la dezvoltare și 908 509 lei la secțiunea 

funcționare. 

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dacă pentru investiții nu s-au efectuat cheltuieli din 

caza că încă nu au fost emise facturi.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și spune că nici condițiile meterologice nu au 

fost favorabile pentru executarea de lucrări.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă ce sumă s-au adunat din impozitele plătite de către 

cetățenii în acest an, până acum.  

Dl viceprimar Istok Róbert spune că cetățenii au plătit 493 488 lei în total.  

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. 55/2022. 

HCL nr. 55/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1%. 



Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că este vorba de 

indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1%. Dl 

primar mai adaugă faptul că creșterea inflației este estimată undeva la 9-10% și speră 

că creșterea ar putea fi suportată din fonduri nerambursabile.  

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. 56/2022. 

HCL nr. 56/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

5. Urmează  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. 

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 - Sport - suma de  10.000  lei, -Culte religioase-suma de 150.000 lei, 

–Cultură  -  suma de 10.000 lei, - Tineret – suma de 10.000 lei, iar pentru -Activități de 

interes public desfășurate de pompierii voluntari din comuna Mugeni – suma de 10.000 

lei.  

Din această sumă: pentru Sport  s-a calificat 1 (unu) dosare care a îndeplinit criteriile, 

în total suma de  5.000 lei; pentru Cultura s-au calificat 2 (două) dosare care au 

îndeplinit criteriile, in total suma de 10.000 lei; pentru Tineret s-a calificat 1 (unu) 

dosare care a îndeplinit criteriile, în total suma de 10.000 lei; pentru Sprijinire 



pompieri voluntari s-a calificat 1 (unu) dosare care a îndeplinit criteriile, în total suma 

de 10.000 lei. 

În total au fost depuse și inregistrate la autoritatea finanțatoare 6 (șase) proiecte, 

după cum urmează: Asociația Pentru Școala I-VIII Wass Albert - ”Excursie pentru 

premianți” (tineret); Asociația Pentru Comuna Mugeni - ”Kobakok-proiect păstrător de 

datină (cultură); Asociația ”Leső-hegy Egyesület”- ”Târgul de Crăciun la Aluniș” 

(cultură); Asociația Pagyvan Tűzoltó Egyesület - ”Achiziționare echipamente pentru 

stingerea incendiilor” (sprijinire pompieri voluntari); Asociația Clubul Sportiv 

„Agyagfalvi Lendület” - ”Sprijinirea echipei de fotbal la liga 4” (sport); Asociația 

Sportiva „FC.Mugeni” - ”Întreținera bazei sportive în vederea organizării și participării 

la diferite competiții sportive” (sport).  

Fiecare solicitant a obținut punctajul maximum, în urma evaluării, conform criteriilor 

specifice de evaluare, cu excepția Asociației Sportivă “Fc Mugeni” care a primit 10 

puncte – 40%. Asociația Sportivă “Fc Mugeni” a făcut o contestație, ceea ce a fost 

respinsă.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă despre cauzele de respingere a cererei de 

finanțare.  

Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția consilierului local cu privire la faptul că Asociația 

Sportivă “FC. Mugeni” nu a respectat ghidul solicitantului (anexa nr. 3 la HCL nr. 

33/2022), unde a fost reglementat activitățile finanțate la pct. nr. 4 - conform O.M. nr. 

664/2018 - și anume: Finanțarea acordată se va utiliza numai pentru programele 

sportive de interes public local, iniţiate şi organizate de către solicitanți, însă 

Asociația Sportivă “FC. Mugeni” la descrierea detaliată a programului a precizat că 

echipa va înscire în competiția județeană de fotbal Liga 5 zona Odorheiu Secuiesc, și 

suma din finanțarea nerambursabilă acordată va fi folosit pentru întreținerea bazei 

sportive, cât și pentru deplasarea în Ungaria, la Somogyudvarhely.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că localnicii din satul Mugeni sunt nemulțumiți, și 

administratorul asociației a formulat o adresă, în care precizează ce fel de răspuns a 

primit de la primăria comunei Mugeni, care dintre cerințele nu au fost respectate. Dl 

consilier întreabă dacă asociația a fost informată sau nu în legătură cu ghidul 

solicitantului, sau asociația a fost neatentă și nu a respectat condițiile.  



Dna secretar general Kovács Rozália răspunde clar, a fost publicat pe situl oficial al 

instituției la secțiunea informații publice, la știri: Anunțul de participare împreună cu HCL 

nr. 33/2022 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile din bugetul local al Comunei Mugeni pentru activități nonprofit de interes 

local pe anul 2022, respecitv și anexele: regulamentul privid regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local și 

ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul 

“Programului anual de sprijinire a sportului din Comuna Mugeni” pe anul 2022. Dna 

secretar general precizează faptul că cu respectarea legislației anunțul de participare a 

fost publicată și în Monitorul Oficial al României, și într-un ziar de circulație locală.  

Dl consilier Szigyártó János Attila spune că asociațiile în cauză – ca de exemplu: 

asociații care au depus o cerere de finanțare și în anul trecut - trebui notificate și 

personal. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că toți asociații trebuie să beneficieze de egaltate 

de șanse și tratament la fel. Dl viceprimar precizează faptul că instituția respectiv 

primăria nu știe, care dintre asociațiile din comuna ar dori să depună o cerere în anul 

curent.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc întreabă dacă mai există vreo posibilitate pentru depunerea 

cererii de finanțare, din nou.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că data-limită de depunere a propunerilor de proiecte a 

expirat la 08.04.2022, respectiv evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării 

nerambursabile a fost finalizată de către comisia de evaluare și nu există nicio 

posibilitate pentru depunerea cererii de finanțare din nou. Dl primar spune că comisia de 

evaluare a stabilit că titlul proiectului nu corespunde cu descrierea proiectului.  

Mulți dintre consilieri regretă că Asociația Sportivă “FC. Mugeni” nu a primut un răspuns 

pozitiv, respectiv nu a obținut un punctaj suficient. Consilierii exprimă nemulțumirile și nu 

sunt de acord decizia de respingere a cererii de finanțare.  

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil preza przeentul 

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: 

- 10 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 2 abținere  

3 consilieri: dl consilier Szélyes Zoltán, dl consilier Téglás Zoltán și dl consilier Szigyártó 

János Attila se abține de la vot – dl Szigyártó János Attila se abține pentru evitarea unei 

posibile situații de conflict de interes, fiind membru Asociației PAGYVAN Tűzoltó 

Egyesület  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 57/2022. 

HCL nr. 57/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a clădirii 

denumită ,,Casa cântarului”, situat în comuna Mugeni, sat. Mugeni nr. 197, 

județul Harghita, aflat în proprietatea privată a comunei Mugeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că Asociația Cercetașii 

zonei Odorhei a depus deja o cerere de intenție de închiriere a spațiului respectiv, 

însă acest lucru nu împiedică alții să participe la licitație publică, mai mult decât atât 

licitația va fi organizată numai în cazul în care sunt min. 2 participanți. Dl primar 

atrage atenția asupra regulilor și spune că chiria pentru bunul imobil va fi stabilită pe 

mp/lună, așa cum a fost și în cazul Remizei PSI, precum și în cazul terenului de 

fotbal în satul Mugeni. Dl primar speră că licitația va fi reușită, nu așa cum s-a 

întâmpat în ultima perioadă când a fost pornită câte o licitație publică pentru Remiza 

PSI și pentru terenul de fotbal în satul Mugeni, deoarece fiecare anunț de licitație 

publică costă în bani, ceea ce este inutil dacă în fine nimeni nu va participă.  

Dl consilier Tóásó László întreabă despre bunul care face obiectul închirierii, dacă 

este vorba numai despre clădirea denumită “Casa cântarului”, sau este vorba și 

despre terenul aferent.  



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că comuna Mugeni organizează licitație publică în 

vederea închirierii clădirii denumită “Casa cântarului”.  

Dl primar Ülkei Zoltán spună că Asociația Cercetașii zonei Odorhei a solicitat că 

durata încheierii să fie 25 de ani, pentru a putea profita de oportunitățiile oferite de 

finanțările nerambursabile.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese este de acord și spune că în anumite proiecte, 

o condiție de participare esențială este un contract de închiriere valabilă pe un 

termen min. 15 ani.  

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. 58/2022. 

HCL nr. 58/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează  Proiectul de hotărâre privind stabilirea pășunilor disponibile din 

proprietatea privată a comunei Mugeni și aprobarea condițiilor de închiriere a 

acestora. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spună că pășunile ar trebui să fie 

închiriate, altfel aceste zone vor fi plini cu tufișuri: pășunea disponibilă în anul 2022, este 

131,07 ha din suprafața totală de 145,78 ha.  

Dl viceprimar preia cuvântul și începe cu clarificările primite de la consiliul județean în 

legătura su stabilirea chiriei de pornire și anume: nivelul minim al prețului închirierii se 

stabilește prin diferența dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale și valoarea 



totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv 

investiții/materiale și lucrări anuale prevăzute în aceasta. Dl viceprimar a atras atenția 

asupra faptului că Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 510 din 2021 formează 

baza calculelor.  

Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea pășunilor disponibile din proprietatea 

privată a comunei Mugeni și aprobarea condițiilor de închiriere a acestora necesită 

clarificări suplimentare și completarea proiectului de hotărâre cu valoarea corectă a 

chiriei, conform calculelor.  

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

ulterioară. 

  

8.  Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activități 

socio-cultural-educative, organizate și lansate la nivelul Comunei Mugeni în 

luna mai 2022. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și cele două programe și anume: 

1. Organizarea târgului de primăvară la data de 7 mai, unde vor fi invitați mai mulți 

fermieri locali și meșteșugari din comuna Mugeni, unde va fi organizat și un program 

cultural pentru a atrage cât mai mulți vizitatori.  

2.  Serbarea zilei copilului la data de 28 mai, va organiza prezentație de lupte 

medievale, concurs de ciclism, expoziție de mașini clasice, va fi balon cu aer cald, 

precum și un castel gonflabil, iar în cadrul evenimentului vor putea fi vizualizate 

mașină de poliție, de pompieri și ambulanță. 

Și nu în ultimul rând dl primar invită toți consilierii locali la evenimente mai sus 

menționate.  

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. 59/2022. 

HCL nr. 59/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

 

9. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl consileir Szigyártó János Attila întreabă despre problema discutată în ședința 

ordinară din luna martie, respectiv despre alunecarea de teren, mai ales despre un bloc 

de beton (1,5 m) care alunecă. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că știe despre problema menționată, însă rezolvarea 

mai durează, datorită faptului că betonul trebuie turnat din nou.  

Dl consiler Kovács Árpád se interesează cu privire la lucrările de canalizare, cum merge, 

și când va fi renovat drumul. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că va dura ceva timp. Până când drumul se scufundă, 

nu se poate începe asfaltarea, însă executantul a asigurat că munca va fi făcută. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese continuă și întreabă despre lista persoanelor care 

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

dacă mai există vreo posibilitate pentru sătenii care nu s-au înscris pe listă. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că lista a fost finalizată, sătenii au fost întrebate de multe 

ori și termenul de înscriere a expirat. Cine nu poate să racordeze la rețeaua de 

canalizare acum, va putea rezolva cu firma respecitiv contra cost.  

Dl consilier Tóásó Kálmán menționează faptul că nu a găsit PUG-ul localității pe site-ul 

instituției.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că cu siguranță a apărut o eroare de server. 

Dl consilier Téglás Zoltán 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 au fost încheiate contracte cu  firme de topografie 

pentru servicii de întabulare sistematică a imobilelor penru: Grădina Ladó, Grădina Balla, 

și în Lutița la Fancsika.  

Momentan este în curs de desfășurare și se îndreaptă spre final colectarea datelor 

pentru Lok – din satul Lutița (partea jos), în vederea întabulării drepturilor de proprietate 

cu plan parcelar; respectiv următorul pas va fi publicarea listei persoanelor, care trebuie 

să vină la sediul primăriei pentru consultare în legătură cu Lok – din satul Mugeni (partea 

sus), care va fi rezolvată tot cu plan parcelar.  

Dl primar mai adaugă faptul că au reușit și 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  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă există fonduri suficiente pentru plată.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ, și spune că sumele sunt alocate de la bugetul 

de stat.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese se întoarce iar la lucrările de canalizare, și întreabă 

despre timpul estimat pentru finalizare,  

Dl primar Ülkei Zoltán spună că apoximativ 2 luni, în funcție de vreme.  

Dl consilier Szigyártó János Attila la fel este interesat în legătură cu lucrările de 

canalizare în satul Mugeni.  

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 luni iunie. Construcția principală a fost finalizată, 

însă procesul de racordare la rețea nu a început.  

Dl delegat sătesc Bartos Miklós reclamă faptul că în satul Aluniș nu funcționează absolut 

iluminatul public. 

Dl consilier Sala János adaugă că situația e la fel și în satul Lutița. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că cei de la firma de mentenanță au lucrat ziua 

trecută, și au uitat să aprindă din nou iluminatul de public.  



Dl delegat sătesc Bartos Miklós reclamă încă o problemă și anume: stâlpii de 

telecomunicații cad pe drum.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt se alătură și spune că situația -cu stâlpii de 

telecomunicații- este asemănătoare și în alte sate, ca de exemplu în Beta.  

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită automatizarea aprinderii luminilor publice stradale în 

satul Tăietura. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că din păcate contractul cu EDA ELEKES SRL a expirat, 

până încheierea unui nou contract, nu poate fi rezolvată automatizarea.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese întreabă dacă vineri sau sâmbătă se ridica 

deșeurile colectate selectiv la casele din Beta, Dobeni și Tăietura. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că ridicarea va fi în ziua de sâmbâtă.  

Dl viceprimar va clarifica, însă în primul rând trebuie să verifice și el. 

Dl consilier Téglás Zoltán reclamă mizeria lângă casa de cultură în satul Mugeni și 

solicită curățarea locului respectiv, având în vedere și târgul de primăvară va avea loc 

la data de 7 mai. 

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord cu acest lucru.  

Dl primar împărtășește o veste bună și anume: proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE 

DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MUGENI, SAT ALUNIȘ, JUDEȚUL 

HARGHITA”  în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a fost 

încărcat pe site-ul Ministerului Dezvoltării. 

Dl primar trece la un alt subiect și anume: fiecare comună va primi aprox. 320 000 euro 

pentru reabilitare cu ocazia programului lansat de Compania Nationala de Investitii 

(CNI), de aceea a fost necesar elaborarea studiului de fezabilitate care a costat aprox. 

180 000 lei.  

Dl delegat sătesc Dobai Béla întreabă dacă curățarea pe marginea drumului va fi 

continuată spre satul Mătișeni.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde afirmativ.  



Dl consilier Tóásó Kálmán solicită tăierea si toaletarea arborilor spre satul Beta.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că s-au făcut demersuri, a vorbit cu dl Battha Pál în legătură 

cu tăierea arborilor de copaci, care aparțin domnului Batha. Dl primar speră ca se va 

rezolva în curând cu ajutorul pădurarului.  

Dl consilier Szigyártó János Attila vorbește despre un copac căzut peste un gard și 

spune că pompierii voluntari din Asociația Pagyvan Tűzoltó Egyesület au rezolvat 

situația. Însă dl consilier trage atenția că mai există încă 2 copaci periculosi: mari și 

uscați.  

Dl primar Ülkei Zoltán a luat la cunoștință situația. 

Dl primar Ülkei Zoltán încurajeză oamenii să se autorecenzeze, și solicită în acest sens 

ajutorul consilierilor.  

Dl primar rând invită din nou toți consilierii locali la evenimente și anume la: târgul de 

primăvară și la ziua copilului.  

Dl consilier Téglás Zoltán în legătură cu târgul de primăvară, solicită amplasarea 

coșurilor de gunoi stradale.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord și spune că au cumpărat deja saci de gunoi. Dl 

primar continuă cu o întrebare adresată dl consilier Szigyártó János Attila, dacă scena 

din curtea REMIZEI PSI va putea fi folosită, pentru că vor fi organizat și un program 

cultural cu ocazia târgului de primăvară, pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, 

Dl consilier Szigyártó János Attila răspunde afirmativ.  

Dl consilier Kovács Árpád solicită să fie postat pe facebook că firma de salubrizare ridică 

gunoiul indiferent ce culoare are sacul de gunoi.  

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

consilier Sala János mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care declară 

încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

 

 



Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 28.04.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                   Secretar general al comunei 

          Sala János                                             Kovács Rozália 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 


