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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 28 octombrie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 167/21.10.2021. 

Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinţă publică. 

Lucrările şedinţei se desfăşoară în limba maghiară, însă documentele şedinţei se 

întocmesc în limba română. 

La prezenta ședință participă 13 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni. Sunt prezenți și delegații sătești Bartos Miklós și Dobai Béla. Alături de 

consilieri, participă la ședință dl primar Ülkei Zoltán, dna Kovács Rozália 

secretarul general al comunei Mugeni și Bustya Annamária consilier din  cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni, 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 Tóásó László deschide ședința și învederează 

consilierilor locali că au fost înscrise 10 puncte pe ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 

Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 
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1. Primul punct de pe ordinea de zi este Aprobarea proceselor-verbale ale 

ședințelor consiliului local din luna septembrie 2021. 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni la 30 septembrie 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că până la 30 

septembrie, veniturile total (venituri din secțiunea de funcționare și dezvoltare): 

9 203 007 lei, iar cheltuielile totale: 5 702 714 lei din care 3 265 950 lei a trecut la 

dezvoltare și 3 500 293 lei la secțiunea funcționare.  

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. 82/2021. 

HCL nr. 82/2021 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 2021. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și pozițiile modificate. Comuna 

Mugeni a primit înapoi, din repartizarea sumelor defalcate din TVA, impozit pe venit, un 

milion de lei. Totodată, Consiliul Județean Harghita va repartiza comunei suma de 

200.000 lei din fondul la dispoziția Consiliul Județean Harghita, prin care susține rețea 

de canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni, însă 

aceasta va fi aprobată doat în ședința extraordinară a consiliului local, săptămâna 

viitoare, ținând cont de faptul că ședința consiliului județean a avut loc astăzi.  

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul proiect. 
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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. 83/2021. 

HCL nr. 83/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de achiziție 

directă de servicii de deszăpezire în comuna Mugeni, județul Harghita. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și detaliează conținutul caietului 

de sarcini, și spune că operatorul serviciului de deszăpezire are obligația de a 

desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de 

menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în 

aria administrativ-teritorială a comunei Mugeni 

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. 84/2021. 

HCL nr. 84/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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5. Urmează  Proiectul de hotărâre 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”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că proiectul ar viza cele 

două sate mici. Termenul de depunere a proiectelor este pe data de 8 noiembrie, 

valoarea totală a proiectului este 12 milioane de lei. Dl primar speră că proiectul va 

câștiga. 

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. 85/2021. 

HCL nr. 85/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre 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 spune că în luna noiembrie, 

contractul cu SC SYLEVY SALUBRISERV SRL va expira, de aceea este necesară 

prelungirea acestuia. Contractul va fi 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. Atunci, când acest lucru se va realiza, 



5 
 

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. 

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. 86/2021. 

HCL nr. 86/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

7. Urmează  Proiectul de hotărâre 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 actualizarea datelor 

de identificare este necesară pentru că măsurările efectuate de către topograf nu se 

potrivesc cu măsurătorile din inventar.  

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. 87/2021. 
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HCL nr. 87/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

8. Urmează  Proiectul de hotărâre 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 Școala Primară 

Lutița). 

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

este importantă pentru a începe elaborarea studiului PUZ, pentru că aici se va 

construi stația de epurare. În opinia domnului primar, termenul de execuție va fi circa 

6-8 luni. 

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. 88/2021. 

HCL nr. 88/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

9. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a 

serviciilor de îngrijire la domiciliu la nivelul comunei Mugeni, județul 

Harghita.  

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că după inspecția 

efectuată la Compartimentul de asistență socială, inspectorii au tras atenția asupra 

acestei chestiuni, respectiv necesitatea stabilirii criteriilor de acordare a serviciilor de 

îngrijire la domiciliu la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita.  

Comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat favorabil prezentul proiect. 
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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. 89/2021. 

HCL nr. 89/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

10.  Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék. 

Dl consilier Szigyártó János Attila pune în discuție starea drumurilor din sat. Dânsul se 

interesează, dacă executantul ar putea îmbunătăți starea drumului.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord cu consilierul în legătura cu starea drumului, însă 

atrage atenția dânsului asupra faptului că în ultimele două zile au avut loc progrese: 

executantul a nivelat marginea drumului cu motocompactor de la ieșirea din comuna 

spre Odorhei până la pod, și vor solicita continuarea lucrărilor. Totodată, dl primar 

menționează că a solicitat și amenajarea drumului spre cimitr (în Mugeni). 

Dl consilier Szigyártó János Attila a mulțumit asfaltarea drumului la Remiza PSI.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese solicită informarea locuitorilor despre munca 

realizată de dna topograf, de când este angajat al primăriei, respectiv cu ce se ocupă și 

cu privire la ce anume ar putea acorda ajutor. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dna topograf ajută la identificarea terenului, însă la 

măsurări nu, din cauza lipsei echipamentelor necesare. Mulți oameni au cerut deja 

ajutorul dânsei în legătură cu identificarea zonei.  

Dl consilier Szabó Benedek Emese solicită pietruirea drumului spre cimitir, dacă se 

poate (în Beta). 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că problema este că este vorba despre un drum agricol, 

însă va fi rezolvată de îndată ce resursele financiare vor permite.  
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Dl consilier Szélyes Zoltán transmite cererea sătenilor din Dobeni cu privire la 

amenajarea panourilor pentru diferite anunțuri de interes public, mai exact 4 panouri. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în primul rând, ar trebui incluse fonduri în bugetul 

local (bugetul local de anul viitor) pentru achiziționare de panouri, după aceea este 

posibil amplasarea panourilor și stabilirea taxelor.  

Dl consilier Téglás Zoltán spune că afișarea anunțurilor ar trebui să fie avizate mai întâi 

de către primărie, astfel nu ar exista tot felul de de anunțuri, așa funcționează și la 

Odorheiu Secuiesc. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că consiliul local trebuie să aprobe un regulament 

(eventual și stabilirea unor taxe): cine dorește să facă un anunț va trebui să completeze 

un formular standard, iar dacă în regulament va fi stabilit că publicarea anunțurilor se 

poate doar contra cost, trebuie stabilit și suma, așa ar putea funcționa bine. 

Regulamentul va prevedea și faptul că afișarea pe garduri este interzisă. După ce vor fi 

montate noile panouri, va putea fi aprobat și un regulament. 

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

solicită remedierea situației. Dl consilier spune că aceasta problemă este foarte 

frecventă și dăunează obiectelor de uz casnic. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că Electrica a fost sesizată cu privire la această 

problemă, în scris, și verbal de multe ori. Răspunsul a fost că banii sunt împărțiți la nivel 

național pentru renovări. Problema este cu curentul care vine din direcția Odorheiu 

Secuiesc.  

Dl consilier Téglás Zoltán spune că au fost mai multe întreruperi de curent și pe cursul 

săptămânii.  

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. 

Dl consilier Borok Dénes  face un comentariu că și firmele au primit un astfel de răspuns: 

se recomandă cumpărarea unui generator. 

Dl consilier Téglás Zoltán continuă cu întrebarea și se interesează, la nivel de comună, 

cum va fi rezolvată aceasta problemă? 
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Dl consilier Borok Dénes spune că acesata nu este o problemă locală, situație e la fel și 

la Odorheiu Secuiesc, și la Cristuru Secuiesc.  

Domnul primar Ülkei Zoltán propune să fie redactată o petiție, susținută de semnăturile 

locuitorilor din comună. 

Dl consilier Téglás Zoltán trece la un alt subiect și anume la COVID, și spune că 

promovarea campaniei de vaccinare este foarte importantă, ar trebui să fie anunțată și 

pe site – pentru a ajunge la cât mai mulți oameni - că vaccinul este disponibil și în 

comuna. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că vaccinarea a fost posibilă și în luna iulie, când un 

centru mobil de vaccinare a sosit în comună. Dacă este necesar, acest lucru poate fi 

repetat. Se va discuta și cu medicul de familie din comună. 

Dl delegat sătesc Dobai Béla mulțumește repararea drumului între satul Mătișeni, și 

întreabă despre indicatoarele care marchează intrarea-ieșirea din localitatea Mătișeni, 

respectiv indicatoarele de orientare? 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că indicatoarele sunt gata, în perioada următoare 

va fi montat totul.  

Dl delegat sătesc Dobai Béla solicită montarea unei onglizi rutiere, în drum spre Mujna, 

la colțul grajdului și spune că este o curbă foarte periculoasă.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că acolo drumul este destul de larg. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspude că nu este recomandată montarea unei onglizi rutiere în 

interiorul localității, mai ales în interiorul satului pentru că dacă vizibilitatea este mai 

bună, încurajează șoferii. Din păcate toată lumea grăbește, și șoferii conduc peste limita 

legală. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc solicită pietruirea drumului și în str.Rozelor (Rózsa utca). 

Domnul consilier a constatat că din Anexa nr.6 la caietul de sarcini privind serviciile de 

deszăpezire (Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin 

combaterea poleiului și a înghețului) lipsește str. Rozelor. (Observație: Aici sunt trecute 

drumurile asfaltate). 
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Dl consilier Tóásó Kálmán spune că în satul lor, sunt montate indicatoarele care 

marchează intrarea-ieșirea din localitate, numai că ar trebui revopsite. Dl consilier trece 

la un alt subiect și anume la animalele lăsate nesupravegheate (cai) care au creat 

numeroase de pagube, fie pe domeniul public, fie în gospodăriile oamenilor. Domnul 

consilier solicită repararea drumului din strada Cimitirului (Temető) utca, luând în 

considerare și faptul că se apropie ziua de 1 noiembrie când vor merge mulți oameni la 

cimitir. În al treilea rând, domnul consilier menționează faptul că ar trebui luate măsuri și 

în legătură cu mașinile agricole lăsate în locuri publice.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în aceste probleme va fi necesar să intervină și 

consilierii locali. Regulamentul privind măsuri edilitar-gospodărești, și alte măsuri pentru 

asigurarea ordinii și curățeniei în Comuna Mugeni va reglementa aceste inconveniente. 

Și de la primărie va merge cineva și vor atenționa pe oamenii din sat cu privire la 

ridicarea utilajelor agricole lăsate de domeniu public. 

Dl consilier Kovács Árpád solicită intervenția primăriei cu buldoexcavatorul, pentru că în 

str.Regelui (Király utca) pământul a fost turnat jos, vehiculul s-a scufundat și a trebuit 

scos, drumul s-a spart, oamenii nu pot trece.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că mâine va avea loc recepția, executantul trebuie să 

remedieze situația. Domnul primar evidențiază  că s-a reparat drumul în multe străzi din 

comună. Podul a fost reparat la Mugeni, a fost montat parapet pe pod.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că acolo unde este posibil, vor fi rezolvate reabilitările 

de drum, cu excepția str.Pethő la Dejuțiu, pentru că acolo vor lucra. 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt întreabă dacă vor lucra acolo anul aceasta. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ, iar apoi enumeră drumurile care au fost deja 

reparate.  

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt solicită ca anterior demarării lucrărilor de canalizare - să 

fie anunțați cei din sat, și menționează faptul că o stradă a fost omis din proiect, vizavi 

de stația de epurare. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că în strada respectivă nu vor fi lucrări de canalizare. 
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Dl consilier Hegyi Péter Zsolt spune că nu acum, ci în viitor. Mai adaugă că sunt trei 

case acolo (o porțiune de drum de cca. 50 m). 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că la vremea respectivă consilierii locali au văzut planul, 

nu se poate realiza un nou proiect pentru trei case. Eventual dn surse proprii se poate 

realiza acest lucru. 

Dl consilier Tóásó László întreabă în legătură cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, 

cererea mai poate fi depusă și după luni? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și încurajează oamenii să vină inclusiv luni (1 

noiembrie) până la ora 12. 

Dl consilier Szélyes Zoltán citește cererea unei persoane din chat: “când va fi repusă în 

funcțiune rețea de apă în partea de sus al satului Dobeni?” 

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că de ieri nu a fost apă deloc.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că din cauza lucrărilor de reparații la Odorheiu 

Secuiesc și Feliceni, presiunea apei a căzut. 

Dl primar Ülkei Zoltán arată că racordĂrile sunt efectuate de către SC Harviz SA. 

Cheltuielile privind apa scursă din cauza lucrărilor efectuate ca urmare a avarilor apărute 

pe rețeaua de apă, sunt suportate de către Harviz, și nu de către săteni. Atrage atenția 

consilierilor locali, asupra faptului că, conform contractului, citirea contorului de apă se 

află în sarcina lui Harviz, și nu a sătenilor, așa cum a fost anunțat în mod greșit. Și în al 

treilea rând spune că cei de la Harviz au promis că vor rezolva citirea contorului de apă.  

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că nu funcționează nici siteul online a societății Harviz 

Harviz SA., pentru transmiterea indexului autocitit. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că săptămâna viitoare, va fi convocată o ședință 

extraordinară, cu convocare de îndată, probabil online, pentru 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 8 obiective de investiți. Dl primar speră că vor exista câteva 

proiecte câștigătoare.  
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Dl consilier Tóásó Kálmán se interesează cu privire la proiectul privind lucrările de 

reparații la căminul cultural. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde și spune că ceea ce a fost solicitat, este reparat acum.  

 

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

consilier Tóásó László mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

 

 

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

 

Comuna Mugeni, la 28.10.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Tóásó László                                              Kovács Rozália 

 

 

       Întocmit, 

Bustya Annamária 
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