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

data de 28 decembrie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 191/22.12.2021. 

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 (dna consilier Szabó Benedek Emese participă online). 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 Hegyi Péter Zsolt  deschide ședința și 

învederează consilierilor locali că au fost înscrise 14 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 proceselor-verbale ale 

ședințelor consiliului local din luna noiembrie 2021. 

 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe trimestrul al patrulea al anului 

2021. 

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

noiembrie, valoarea veniturilor în total este 12 018 819  lei - din care venituri la 

secțiunea de funcționare: 5 035 981 lei, iar la secțiunea de dezvoltare: 6 982 838 lei. 

Cheltuielile totale: 5 702 714 lei - din care 3 121 981 lei au trecut la funcționare, și 

4 742 659 la dezvoltare.   

Dl primar continuă și menționează faptul că în anul 2021 comuna a primit o 

ogramadă de bani și de la Guvern, și de le Consiliul Județean Harghita. Dl primat 

speră că că dacă totul merge în ordine, pânâ la toamnă vor fi finalizate lucrările de 

canalizare – în părțile care au fost incluse în proiect - , deci: stația de epurare, rețea 

de calanizare în Beta, Dobeni, Tăietura, respectiv în Mugeni, Lutița și Dejuțiu, însă 

aici este vorba despre conducta principală. Racordarea la rețeaua de canalizare nu 

este inclusă în proiectul respectiv, însă a fost depusă cererea de finanțare la 

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. 

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. 107/2021. 

HCL nr. 107/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89/2021 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 explică ce este necesară 

modificarea HCL 89/2021  

Dl primar dă un exemplu și spune că de pildă, dacă o îngrijire lunară pentru o persoană 

în vârstă ar costa 500 de lei, atunci comuna Mugeni ar suporta 200 de lei – sumă fixă 

-  conform HCL 89/2021. Însă Caritas a remarcat în mod legitim faptul că criteriile  de 

acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu la nivelul comunei Mugeni ar trebui să fie 

stabilite în procent, în loc de sumă fixă, pentru că dacă o îngrijire lunară pentru o 

persoană în vârstă ar costa 1500 de lei, atunci comuna Mugeni ar suporta tot numai 

200 de lei. De aceea ar fi mai corect, dacă valoarea pensiei ar determina procentul 

suportat de beneficiar din costul integral al serviciilor, astfel: o persoană fără venit ar 

suporta 0% din costul integral al serviciilor, la fel și persoana sub pensia minim 

garantată. Dacă o persoană are o pensie între minim garantată și minim garantată x1,5 

(deci aprox. 800-1200lei), persoana respectivă ar suporta 10% din costul integral al 

serviciilor, și așa mai departe, conform tabelului atașat.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că cine va stabili lista cu persoanele beneficiare? 

Dl primar Ülkei Zoltán spune la începutul lunii ianuarie cei de la Caritas vor face un 

studiu, din care se va vedea câți ar dori aceste servicii și cine se încadrează. 

Dl consilier Tóásó Kálmán continuă și întreabă câți bani vor fi alocați de la bugetul local 

pentru suportarea serviciilor de îngrijire la domiciliu la nivelul comunei Mugeni? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că va fi așa cum a fost și în anul trecut, apoximativ, 

cu o mică diferență: valoarea tarif/oră de îngrijire a crescut. 

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. 108/2021. 

HCL nr. 108/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 



4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat din cadrul comunei 

Mugeni. 

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

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

acestei chestiuni, respectiv necesitatea stabilirii Regulamentului pentru organizarea și 

funcționarea activității de voluntariat din cadrul comunei Mugeni.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă căte astfel de contracte are comuna? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că momentan nu există un astfel de contract. 

Dl consilier Szigyártó János Attila știe despre 52 de contracte de voluntariat. Dl 

consilier spune că pompierii voluntari au contracte de voluntariat încheiate cu Primăria 

comunei Mugeni.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că, după cum știe dânsul, pompierii voluntari intră într-o 

altă categorie.  

Dl consilier Szigyártó János Attila insistă că și pompierii voluntari intră sub incidenta 

prezentului Regulament, în plus dânsul remarcă faptul că 52 de oameni muncesc în 

mod voluntar pentru comună, și pentru săteni, și niciunul dintre ei nu primește niciun 

beneficiu. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că voluntariatul reprezintă participarea voluntarului la 

activități de interes public fără renumerație.  

Dl consilier Szigyártó János Attila răspunde că în altă parte, este permisă reducerea 

sau scutirea pompierilor voluntari de la plata impozitului local.   

Dl consilier Szilágyi Ferenc povestește despre faptul că pe vremea lui, a existat un 

acord și anume scutirea pompierilor voluntari de la plata chiriei pentru casa de cultură. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că  scutirea respectivă ar fi trebuit să fi fost stabilită 

când a fost adoptată hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2022.  



Dl consilier Szigyártó János Attila continuă discuția și spune că legea prevede și faptul 

că primăria ar putea oferi chiar și sprijin financiar pompierilor voluntari.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că acest lucru a fost sugerat și de către dl președinte 

de la consiliului județean, însă problema e cu Curtea de Conturi. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dacă există un temei legal, ar putea fi pregătit un 

proiect de hotărâre cu privire la cele spuse înainte. Dl primar continuă cu faptul că 

pompierii voluntari au o lege separată, deci nu trebuie inculsă în acest Regulament.  

Dl consilier Szigyártó János Attila insistă în continuare că 52 de pompieri voluntari  au 

încheiat contract de voluntariat cu primăria.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că există și alte persoane care ar face ceva în 

comună, în mod voluntariat? 

Dna secretar general Kovács Rozália răspunde că Regulamentul s-ar aplică 

persoanelor care ca de exemplu ar lucra în mod voluntar cam 4 ore la primărie.  

Dl consilier Tóásó Kálmán este de acord cu domnul primar. 

Dl viceprimar Istok Róbert atrage atenția și spune că dacă cineva lucreză în mod 

voluntar, se ia în calcul și la universitate, prin urmare este necesar să fie încheiat un 

contract, al cărui model  este inclus în prezentul regulament. În plus, în lumea de astăzi 

experiența ca voluntar poate deveni un punct important de diferențiere, în căutarea 

unui loc de muncă.  

Dl consilier Szigyártó János Attila este de părere că în primul rând ar trebui revizuit și 

clarificat regulamentul.  

Dna secretar general Kovács Rozália spune că pompierii voluntari au contract de 

voluntariat în cadrul asociației.  

Dl consilier Szigyártó János Attila nu este de acord, și dă un răspuns negativ. 

Dl viceprimar Istok Róbert precizează încă o dată că prezentul Regulamentul se 

adresează persoanelor care din propria inițiativă dedică timpul și energia pentru a ajuta 

pe ceilalți, pentru a strânge experiență ca de exemplu în cadrul primăriei. Dl viceprimar 

atrage atenția că voluntariatul despre care se discută acum, nu se confundă cu 



voluntariatul într-un cadru organizat, sub tutela uneri organizații sau a unei fundații, ca 

de exemplu distribuirea cadourilor de Crăciun din cadrul unei asociați.  

Dna secretar general Kovács Rozália părăsește sala de ședință pentru a cere lămuriri 

de la dna Borboly Mária Ibolya, consilier din Compartientul de asistență socială, în timp 

ce consilierii locali vor continua să vorbească despre acest punct pe ordinea de zi. Dna 

secretar general se întoarce și clarifică neînțelegirele și nelămuririle, astfel: Asociația 

Pagyvan Tűzoltó Egyesület în cadrul căreia lucrează pomperii voluntarii nu trebuie 

confundată cu voluntariatul desfășurată din proprie inițiativă, de către o persoană, care 

vrea să strânge experiență. În plus termenul dat (de către dna inspector) pentru 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea activității de voluntariat 

din cadrul comunei Mugeni este pe 31 decembrie.  

Dl primar Ülkei Zoltán încheie discuția și spune că dna secretar general va clarifica 

mai bine cea cee se aplică pompierilor voluntari, și îl sfătuiește pe dl consilier Szigyártó 

János Attila că pe cât posibil, trebuie profitate de oportunitățile oferite de proiecte 

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. 109/2021. 

HCL nr. 109/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 



5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul Comunei 

Mugeni, județul Harghita, în perioada iulie-decembrie 2021. 

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

este de 17 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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 110/2021. 

HCL nr. 110/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi cu volumul 

de masă lemnoasă care urmează a se recolta și valorifica în anul 2022 din 

fondul forestier, proprietate publică a comunei Mugeni, precum și apobarea 

destinației volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta și 

valorifica în anul 2022. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că în primul rând trebuie 

aprobat volumul de masă lemnoasă în cuantum de 40m3, care va fi utilizată pentru 

încălzire.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt menționează faptul că odată cu recoltarea volumului de 

masă lemnoasă, ar putea fi curățate și pășunile. 



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în acest caz vorba despre proprietate publică, însă 

despre care vorbește dl consilier este o altă chestiune, pășunile sunt deținute de 

persoane fizice, sunt proprietate privată. 

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că există niște reguli care stabilește competența, 

respectiv cine poate acționa. 

Dl consilier Szilágyi Ferenc mai adaugă faptul că trebuie depusă o cerere. 

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dar cui ar trebuie să adreseze. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că pădurea comunei se află în grija ocolului silvic a 

statului român. Pășunile sunt o altă temă. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spune că în urma cu 10 ani, după amintirilie sale, și 

pășunile au aparținut ocolului silvic a statului român. 

 

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. 111/2021. 

HCL nr. 111/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

7. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii pe anul 2022 a 

unui fond de accesibilizare a fondului forestier, proprietate publică a 

Comunei Mugeni. 



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

forestier este necesară pentru cele menționate mai devreme în punctul precedent al 

ordinii de zii.  

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. 112/2021. 

HCL nr. 112/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

8. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de introducere 

în intravilan din extravilan a unei suprafețe de teren situat în satul Dejuțiu, 

FN, comuna Mugeni, înscris în CF nr. 51980 Mugeni, proprietate publică al 

comunei Mugeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că procesul a început deja, 

aceasta este primul pas, introducerea în intravilan din extravilan este esențial pentru 

PUZ.  

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. 113/2021. 

HCL nr. 113/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

9. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de 

identificare și a valorii de inventar a a Terenului de sport situat în satul 

Mugeni, proprietatea publică a comunei Mugeni. 

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

necesară la fiecare trei ani, prin urmare pe baza măsurătorilor efectuate valoarea de 

inventar a Terenului de sport este: 231 560 lei.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă terenul de sport se află în intravilan sau exravilan? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că este situat în intravilan. Va fi organizată o licitație 

publică pentru închirierea, așa cum se întâmplă acum în cazul REMIZEI PSI, astfel 

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

Dl consilier Téglás Zoltán răspunde că exact la asta s-a referit întrebarea pusă.  

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. 114/2021. 

HCL nr. 114/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 



10.  Urmează  Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

comunei Mugeni, ca urmare a recepției investițiilor ,,Amenajarea unui Parc în 

satul Lutița” și “Construire Grădiniță Nouă la Școala Gimnazială Mugeni”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl consilier Szilágy Ferenc atrage atenția că vechea clădire a grădiniței ar trebui luată 

înapoi (administrarea clădirii).  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord, împărtășește ideea 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 menționează și faptul că studiul de fezabilitate va costa în jur 

de 30 mii de lei, iar apoi comuna ar putea depune proiecte pentru obțierea de 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. 115/2021. 

HCL nr. 115/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

11.  Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul 

comunei Mugeni, județul Harghita, pentru anul școlar 2022-2023. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre.  



Dl consilier Szilágyi Ferenc spune că procedura este stabilită astfel.Inspectoratul 

Școlar Județean Harghita a aprobat avizul conform pentru rețeaua școalară propusă 

pe anul școlar 2022-2023, prin urmare este necesar adoptarea unei hotărâri în acest 

sens.  

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. 116/2021. 

HCL nr. 116/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

12.  Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte 

funciară pentru imobilul intravilan, privind sediul Primăriei Comunei Mugeni 

din satul Mugeni nr.150, județul Harghita şi terenul aferent acestuia, 

aparţinând domeniului public al Comunei Mugeni, identificat în C.F. nr. 51133 

Mugeni (Nr. CF vechi: 2091), sub nr. cadastral 227. 

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. 117/2021. 



HCL nr. 117/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

13.  Urmează Informarea privind deplasarea efectuată în Belgia de către dl primar 

Ülkei Zoltán, la Bruxelles, în perioada 07.12-09.12.2021, pentru a participa la 

prezentarea ediției în limba engleză a volumului ,,Istoria Ilustrată a Secuilor 

(Székelység Története). 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă deplasarea și povestește despre timpul petrecut în 

Belgia, la Bruxelles. În primul rând dl primar a  relatat că, scopul vizitei a fost una 

specială, și anume: participarea la prezentarea ediției în limba engleză a volumului 

“Istoria Ilustrată a Secuilor (Székelység Története), la invitația deputatului 

Parlamentului European Vincze Lóránt.  Dl primar în primul rând povestește despre 

eveniment, și spune că a fost mai mult, decât o simplă prezentare de carte. Toate cele 

trei variante, în limba maghiară, română și engleză sunt recomandate pentru toate 

vârstele, de la copii la bunici, fiind ușor de citit și beneficiind de o ilustrație excepțională, 

putând fi folosite ca material de studiu dar și ca bază a unor lucrări viitoare. 

Menționează si faptul că cele trei volume au fost publicate cu sprijinul Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, sub 

îndrumarea vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna Botond. 

În al doilea rând dl primar povestește și despre Bruxelles, despre ceea ce a văzut în 

oraș. Dânsul vorbit și despre problemele migranților, modul în care oamenii de religie 

islamică s-au mutat în templele creștine. Dl primar a scos în evidența și faptul că în ce 

mare măsură sunt apărate și promovate drepturile LGBTQ în Bruxelles.  

Dl primar a împărțășit consilierilor loccali experiența lui în legătura cu zborul cu avionul. 

Totodată a vorbit și despre vremea din Belgia, despre cum a petrecut timpul liber, ce 

fel de spercialități locale a gustat. Dl primar a mai  povestit câteva rânduri despre 

Parlamentul European unde au fost primiți și, de asemenea, a precizat rolul 

Parlamentului European în cadrul procesului decizional.  

 

14.  Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  



Dl consilier Tóásó Kálmán începe Secțiunea Diverse cu o întrebarea în legătura cu 

indicatorul care marchează intrare/ieșirea din localitateta Tăietura, dacă a fost renovat 

sau nu. 

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 consilier Szélyes Zoltán este de acord că stațiile de autobuz au fost urâte și trebuia 

îndepărtate, însă ar trebui amenajate altele, în locul celor vechi.  

Dl primar Ülkei Zoltán susține ideea, și spune că aceast este planul, de asemenea, ar 

trebui create stații de autobuz cu aspect uniform.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc vorbește despre starea drumurilor, și este de părere că 

comuna ar trebui să reia în administrare străzile, unde executantul a finalizat lucrările 

de canalizare. Dl consilier explică că dupa recepționarea lucrărilor de canalizare, 

responsabilitatea va reveni inginerului tehnic, iar dacă acea porțiune de drum ar fi 

administrat de către comuna, ar fi reparat din bugetul popriu. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că comuna trebuie să acționeze în conformitate cu 

termenii contractului și în cadrul legal.  

Dl Szilágyi Ferenc subliniază că poate fi recepționat și parțial, în plus preluarea în 

administrare, ar putea fi o soluție cu privre la starea drumurilor.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că proiectul care a început cu „piciorul stâng” este 

foarte greu de îndreptat.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă oare când vor fi finalizate lucrările de canalizare, 

când va fi ordine și curat în comună, dat mai ales când se va îmbunătăți starea 

drumurilor? 

Dl primar Ülkei Zoltán speră că se va termina până vară, și mai adaugă că e bine de 

știut: executantul lucrează încă cu prețuri din 2018. 

Dl consilier Szigyártó János Attila spune că este noroi îngrozitor, nu există nici măcar 

un trotuar în fața blocului, oamenii nu pot circula pe jos, apa stă pe marginea drumului.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord, însă din păcate este vorba despre un drum 

județean, acea porțiune nu poate fi rezolvată de către comună, mai degrabă de către 

Consiliul Județean Harghita.  

Dl consilier Téglás Zoltán insistă că trebuie făcut ceva.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc își aduce aminte că pe durata mandatului său, comuna a 

câștigat fonduri pentru trotuar. 



Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că trotuarul ar fi trebuit făcut pe vremea aceea, pentru 

că atunci nu ar fi nicio problemă. Dl primar întreabă de ce nu a fost construit? 

Dl consilier Téglás Zoltán analizează problema și spune că trebuie înaintată o 

reclamație către Consiliul Județean Harghita, este noroi îngrozitor, apa stă pe 

marginea drumului, oamenii nu pot circula deloc pe jos. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că soluția finală ar fi costruirea unui șanț de scurgere, 

însă datorită faptului că este vorba despre un drum județean, comuna nu poate 

interveni. Dl primar spune că noroiul poate fi îndepărtat temporar cu buldozer, apoi 

trebuie pus pietriș pe marginea drumului. Dl primar menționează faptul că executantul 

a adus materialul, adică pietrișul, iar muncitorii de la primărie vor împrăștia pietrișul.  

Dl consilier Tóásó Kálmán remarcă faptul că situația e la fel și în satul Tăietura.  

Dl consilier Téglás Zoltán mai adauagă faptul că la fel e și în str. Felszeg.  

Dl primar Ülkei Zoltán speră că neplăcerile vor fi rezolvate cât mai curând posibil. 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt reclamă faptul că în Dejuțiu – în fața casei sale – un corp 

de iluminat public nu funcționează.  

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

supraîncălzește se va opri. 

Dl consilier Kovács Árpád reclamă că că și în Dobeni s-a stricat un corp de iluminat 

public.  

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că va transmite sesizările, către firmea de 

mentenanță în instalații electrice. 

 

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

consilier Hegyi Péter Zsolt mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 28.12.2021. 



 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Hegyi Péter Zsolt                                            Kovács Rozália 

 

       Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 


