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

data de 28 iulie 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 108/21.07.2022. 

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 11 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni. Lipsește dl consilier Hegyi Péter Zsolt (fiind în concediu de odihnă, 

deplasat în alte localitate) și dl consilier Szigyártó János Attila (fiind în concediu 

de odihnă, deplasat în alte localitate). Sunt prezenți și delegații sătești Bartos 

Miklós și Dobai Béla. Alături de consilieri, participă la ședință dl primar Ülkei 

Zoltán, dna Borboly Mária Ibolya consiler în cadrul compartimentului de asistență 

socială, în locul doamnei Kovács Rozália (dânsa fiind în concediu medical) 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 ectuate de 

către Bustya Annamária. 

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

dl consilier Szilágyi Ferenc participă online din motive medicale, prezidarea 

ședinței va fi efectuată de către dl consilier Tóásó Kálmán.  



Preşedintele de şedinţă, dl consilier Tóásó Kálmán deschide ședința și învederează 

consilierilor locali că au fost înscrise 7 puncte pe ordinea de zi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 

 

1. Primul punct de pe ordinea de zi este Aprobarea proceselor verbal ale ședințelor 

consiliului local din lunile mai și iunie 2022. 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe trimestrul al II-lea al anului 2022. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre pe scurt.  

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: 

- 11 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 79/2022. 

HCL nr. 79/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

 

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

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2022.  

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



Dl viceprimar Istok Róbert spune că se modifică lista obiectivelor de investiţii  pe anul 

2022 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local la 4 capitole, și anume: pentru 

reparații capitale la clădirea primăriei mai este nevoie de +24 mii lei, pentru cheltuieli de 

proiectare în cazul căminului  cultural din Dobeni +8 mii lei, pentru DALI în cazul 

căminului cultural din Lutița +60 mii lei, iar pentru rețea de canalizare menajeră în 

localitățile Beta, Tăietura și Dobeni +200,60 mii lei.  

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

Președintele de ședință, după ce constată că nimeni nu mai dorește să se 

pronunțe referitor la acest proiect de hotărâre, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Consilierii locali votează în felul următor: 

- 11 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 80/2022. 

HCL nr. 80/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare a comunei Mugeni, pe perioada determinată de 4 ani prin procedura 

simplificată, respectiv aprobarea documentației de atribuire aferentă 

serviciului. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că trebuie demarată 

procedura de achiziție publică prin licitație, pentru că în  luna februarie a fost aprobată 

delegarea gestiunii a serviciului public de salubrizare a Comunei Mugeni prin modalitatea 

de atribuire achiziție directă, pe perioadă determinată de 6 luni. Pragurile pentru achizițiile 

publice directe a fost dublat de Parlament în luna iunie - însă intră în vigore numai de la 

luna septembrie - față de 135.000 lei în actuala lege. Dl primar spune că încă nu se știe 

când va fi implementat proiectul pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în 

județul Harghita, când se va realiza gestionarea deșeurilor efectuată de către ADI.  



Dl primar trage concluzia că sătenii nu pot rămâne fără acest serviciu, de aceea trebuie 

demarată procedura de achiziție publică prin licitație.  

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: 

- 11 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 81/2022. 

HCL nr. 81/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind privind delegarea gestiunii serviciului 

public de salubrizare a comunei Mugeni pe perioadă determinată prin 

modalitatea de atribuire - Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de 

participare, respectiv aprobarea documentației de atribuire aferent 

serviciului. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că acest proiect de 

hotărâre se află în strânsă legătura cu cel de al patrulea punct de pe ordinea de zi tocmai 

discutat.  

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: 

- 11 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 82/2022. 

HCL nr. 82/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 



 

6. 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-iunie 2022.  

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre și detaliază că numărul asistenților personali 

este de 18 persoane, și numărul de indemnizații cuvenite părinților sau 

adultului/reprezentantului legal este 17 persoane din care 11 adulți și 6 minori.  

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: 

- 11 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 83/2022. 

HCL nr. 83/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

- Informare deplasare efectuată de domnul primar Ülkei Zoltán și domnul viceprimar 

Istok Róbert în localitatea Bózsva din Ungaria, în perioada 14.07-17.07.2022 

Dl primar Ülkei Zoltán începe relatarea cu începuturile: în luna martie o delegație din 

comuna Bózsva (din Ungaria) a fost în vizită la Aluniș. Având în vedere caracterul 

special al relațiilor dintre teritoriile locuite de minoritatea maghiară și Ungaria, conferit 

de elemente comune de limbă, istorie, cultură și tradiții, delegația din Bózsva a venit 

cu speranța unei colaborări în viitor și cu intenția de a încheia un acord de înfrățire cu 

Aluniș. Dl primar accentuează că construirea relației a început cu o ofertă de donație 

a unui autovehicul marca Volkswagen, tip 7HC combi, din partea comunei Bózsva, pe 

care comuna Mugeni a acceptat cu drag. Dl primar spune că sătenii din Aluniș au primit 

delegația sosită din Bózsva cu dragoste, cu prietenie și cu devotament, care a fost 

reciprocă când delegația din Mugeni a călătorit în vizită la Bózsva. Dl primar zice că 

comuna Bózsva este un sat în districtul Sátoraljaújhely, județul Borsod-Abaúj-Zemplén 

în apropierea graniței cu Slovacia și este un pic departe, dar a meritat călătoria. Dânsul 



continuă și detaliază programul: delegația din comuna Mugeni a ajuns la destinație  joi 

seară, zilele de vineri și sâmbătă au fost pline cu diverse programe, printre altele au 

vizitat obiectivele turisitce din zonă, ca de pildă Colegiul Reformat din Sárospatak. 

Sâmbătă seara a avut loc o mică petrecere la care erau posibilitate și petru conversații, 

discuții. Dl primar crede că cei plecați în delegație s-au distrat bine și speră că această 

relație bună va aduce în continuare beneficii. 

 

- Prezentarea programului “Tabără de creație artistică” care se va organiza la satul 

Aluniș, în perioada 29-30.07.2022 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că evenimentul va fi realizat la nivelul comunei, mai exact 

la Aluniș. În comuna Mugeni trăiesc mai mulți artiși (fotografi, sculptori, pictori de 

mobilă, desenători, muzicieni) ale căror opere ar trebuie să fie cunoscute de către 

publicul larg. În cadrul evenimentului vor fi organizate ateliere care vor dau posibilitatea 

de a încerca pictatul pe mobilă, sculptura, desenul, pictura, fotografierea. Colaborarea  

cu Școla populară de artă “Vámszer Géza” va da posibiltatea de a încerca diverse 

instrumente muzicale. În cadrul taberei vor participa artiști în domeniul lor, care vor 

prezenta diverse programe pentru cei interesați. 

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

menționat. 

Dl primar mai adaugă încă o invitație: și anume la Sărbătoarea binecuvântării (a 

familiei, a bisericii și celebrarea pâinii noi), care va avea loc între 12-14 august, la 

curtea școlii din Tăietura.  

 

Dl consilier Szélyes Zoltán continuă cu secțiunea diverse cu o solicitare. Dl consilier 

solicită reparea celei porțiuni de drum în satul Dobeni, unde au apărut gropi uriașe. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că acolo în zona respectivă cea mai mare problemă 

constă în faptul că după ploi abundente, apa curge între drum și șanț, de aceea drumul 

devine mai rău acolo.  

Dl consilier Kovács Árpád întreabă dacă cosirea ierbii va fi rezolvată în fața casei de 

cultură pânâ Sărbătoarea binecuvântării. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ. 

Dl consilier Sala János întreabă dacă problema cu apa, respectiv cu rețea de apă 

trecută pe teritoriul comunei Mugeni pentru comuna Dârjiu a fost discutată cu primarul 

comunei Dârjiu. În perioada asta, este foarte mare problemă cu secetă.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și zice că primarul comunei Dârjiu trebuie să 

discute acest lucru cu consilierii în primul rând.  

Dl consiler Sala János zice că pe vremuri a fost stabilită deja a convenție, pentru că 

pe teritoriul comunei Mugeni a fost trecută rețea de apă. Conform convenției, comuna 



Dârjiu trebuie să permite accesul la rețea în caz de nevoie, au promis că vor instala un 

robinet.  

Dl primar Üleki Zoltán zice că situația nu este atât de simplu, dar dânsul speră că va fi 

rezolvată cumva.  

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că din păcate sătenii din Tăietură nu au apă a pe 

timpul serii, când presiunea cade, datorită faptul că linia principală care vine de la 

Odorheiu Secuiesc, trebuie să deservească prea multe sate.  

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

consilier Tóásó Kálmán mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 28.07.2022. 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                   Secretar general al comunei 

          Tóásó Kálmán                                         Kovács Rozália 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 


