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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 29 septembrie 2021 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 159/22.09.2021. 

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 (3 consilieri local au participat 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, 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. 

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

consilierilor locali că au fost înscrise 10 puncte pe ordinea de zi, și propune modificarea 

ordinii punctelor de pe ordinea de zi, în sensul că informarea privind deplasarea 

efectuată în Ungaria să fie prezentată la punctul 9.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. 
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Consilierii locali aprobă ordinea de zi cu 13 voturi pentru. 

 

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

ordinare a  consiliului local din 26 august 2021.  

Consilierii locali au aprobat procesul verbal. 

 

2. 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 astfel: 

comuna Mugeni a primit înapoi, din repartizarea sumelor defalcate din TVA, impozit 

pe venit, 109 mii de lei iar de la Consiliul Județean Harghita pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor 

acestora în intravilanul localității comuna Mugeni a primit 19 mii de lei. Dl primar 

menționează faptul că medicul veterinar din comună nu deține o armă de 

tranchilizare, de aceea a solicitat sprijinul Consiliului Județean Harghita.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă cine va putea folosi arma de tranchilizare? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că numai medicul veterinar va putea folosi, și în plus 

trebuie să urmeze un curs. 

Dl consilier Tóásó Kálmán specifică că în acest caz, cu 128 mii de lei va fi rectificat 

bugetul. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ.  

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. 73/2021. 

HCL nr. 73/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

Comunei Mugeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din 1 octombrie 2021, pentru aprobarea 

modificării tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. 

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. 74/2021. 

HCL nr. 74/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

4. Urmează Proiectul de hotărâre privind întabularea/înscrierea în Cartea 

funciară a terenului de sport situat în satul Mugeni, proprietatea publică a 

comunei Mugeni. 

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

închirierea terenului de sport este necesară întabularea/înscrierea în Cartea funciară. 

Și în al doilea rând, proprietatea publică a comunei trebuie pusă în ordine, în anul 

aceasta s-a început deja o mulțime de întabulare/înscriere în Carte funciară (Cămine 

culturale, școli).  

Dl consilier Sz J A întrebă dacă au existat obiecții în sensul că ar fi fost afectată 

proprietatea privată a cuiva.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că nu au existat.  
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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. 75/2021. 

HCL nr. 75/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi 

reprezentanți, din partea Consiliului Local al comunei Mugeni, care să facă 

parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mugeni. 

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

desemnați doi reprezentanți, din partea Consiliului Local al comunei Mugeni, care să 

facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mugeni. Persoanele 

propuse sunt: dl consilier Tóásó Kálmán și dl consilier Hegyi Péter Zsolt.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă despre persoanele  care au fost desemnate 

până acum. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că până acum au fost desemnați consilierii locali 

Téglás Zoltán și Kovács Árpád și acum trebuie actualizat. 

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt răspunde la propunare și spune că din cauza programului 

la locul de muncă, nu poate accepta desemnarea. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese spune că ședința la care trebuie să participe cei 

desemnați, de obicei este o singură dată pe lună, înainte de masă. 

Dl consilier Tóásó László propune pe dl viceprimar Istok Róbert. 
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Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că din cauza funcției de viceprimar dl Istok Róbert 

este incompatibilă. 

Consilierii local au propus noi persoane și anume: dl consilier Szilágyi Ferenc și dl 

consilier Téglás Zoltán. Dl consilier local Szilágyi Ferenc a primit 5 voturi pentru, iar dl 

consilier Téglás Zoltán a primit 3 voturi pentru. Astfel cei doi reprezentanți, din partea 

Consiliului Local al comunei Mugeni, care să facă parte din Consiliul de Administrație 

al Școlii Gimnaziale Mugeni va fi: dl consilier Tóásó Kálmán și dl consilier Szilágyi 

Ferenc. 

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. 76/2021. 

HCL nr. 76/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

6. Urmează Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din 

partea Consiliului Local al Comunei Mugeni, care să facă parte din Comisia 

pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii (CEAC), constituită la nivelulul Școlii 

Gimnaziale Mugeni. 

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

este Kovács Árpád, însă cu toate aceastea, se poate propune o altă persoană. 

Dl consilier Borók Dénes ar numi pe dl consilier Téglás Zoltán. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese menționează faptul că este vorba despre o 

Comisie de Evaluare și Asigurarea Calității, ar fi ideal că persoana desemnată să fie 
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impicat personal (ca de exemplu: dacă copiii persoanei respective sunt înscriși la 

școala sus menționată).  

Dl consilier Téglás Zoltán ar numi pe dl consilier Szigyártó János Attila. 

Consilierii locali au votat, astfel persoana din partea Consiliului Local al Comunei 

Mugeni, care să facă parte din Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii (CEAC), 

constituită la nivelulul Școlii Gimnaziale Mugeni va fi dl consilier Szigyártó János Attila. 

 

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. 77/2021. 

HCL nr. 77/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

7. Urmează Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Comuna Mugeni şi Şcoala Gimnazială Mugeni. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. 

Dna secretar general al comunei Kovács Rozália detaliază proiectul de hotărâre: 

cooperarea funcționează foarte bine și în prezent, fără o formă scrisă, însă legea 

prevede încheierea unui protocol de colaborare, și în plus după inspecția efectuată la 

Compartimentul de asistență socială, inspectorii au tras atenția asupra aceasta 

obligativități.  

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: 

- 13 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 78/2021. 

HCL nr. 78/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

8. Urmează Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Comuna Mugeni și Cabinetul Medical Individual Dr. Birtha-Arany 

Csengele Orsolya. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre. 

Dna secretar general al comunei Kovács Rozália spune că proiectul de hotărâre este 

similară cu cele spuse mai devreme.  

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. 79/2021. 

HCL nr. 79/2021 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

9. Informare privind deplasarea efectuată în Ungaria, de către dl viceprimar 

Istok Róbert și domnul consilier local Borók Dénes, comuna  Kunszállás, 

localitate înfrățită cu satul Lutița, în perioada 03-05.09.2021, pentru a participa 
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la manifestările organizate în cadrul evenimentului intitulat  ,,Falvak 

Éjszakája”, precum și cu privire la deplasarea efectuată de dl Istok Róbert - 

Viceprimarul Comunei Mugeni, în vederea participării la programul de 

formare profesională și de schimb de experiență organizat în cadrul 

Proiectului LIFE-MICACC (LIFE16CCA/HU/000115), în localitatea 

Püspökszilágy din Ungaria,  în perioada 06-07.09.2021. 

Dl viceprimar Istok Róbert prezintă deplasarea și povestește despre timpul petrecut. 

Dânsul a relatat că scopul vizitei a fost îngrijirea relației cu Kunszállás, localitate 

înfrățită cu satul Lutița. Au participat la numeroase programe în cadrul Zilei Satului 

Kunszállás: au vizitat Muzeul Ceasului, au participat seara la dans popular, au 

participat la ceremonia de predare a investițiilor finalaizate, au plantat copaci în cinstea 

copiilor născuți în anul trecut, au participat la un concurs de gătit. Oamenii de acolo, 

adică cei din Kunszállás au fost aici ultima dată la predarea casei memoriale, iar din 

cauza covidului nu au mai venit. Dl viceprimar menționează că la aceasta delegație a 

avut ocazia să întâlnească și cu dl Lezsák Sándor politician maghiar.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese crede că cei plecați în delegație s-au distrat bine 

și speră că această relație bună va aduce beneficii și comunei.  

Dl consilier Tóásó Kálmán a mulțumit dl viceprimar pentru informarea detaliată 

prezentată de dânsul.  

Dna secretar general al comunei Kovács Rozália remarcă faptul că a mai fost și o altă 

vizită, la care dl viceprimar a participat.  

Dl viceprimar Istok Róbert începe să povestească despre participarea la programul de 

formare profesională și de schimb de experiență organizat în cadrul Proiectului LIFE-

MICACC (LIFE16CCA/HU/000115), în localitatea Püspökszilágy din Ungaria. A spus 

că a vizitat o stație meteorologică, un baraj de bușteni, care reglează debitul de apă. 

A fost o deplasare plăcută și fructuasă.  

 

10.  Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese spune că firma de salubrizare a promis că vor fi 

afișate containere pentru colectarea sticlei.  



9 
 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că a sunat deja pe reprezentanții firmei însă firma 

nu mai pune accent pe problema respectivă. Dânșii au declarat că este în curs achiziții 

acestor containere.  

Dl consilier Sziágyi Ferenc remarcă faptul că contractul expiră în curând. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afirmativ și spune că în continuare va fi administrată 

de către ADI, însă este necunoscut că dacă acest serviciu județean va fi lansat într-un 

termen rezonabil sau nu. Reprezentanții ADI au propus să fie prelungit contractul cu 

SC Syley Salubriserv SRL cu un an cu condiția ca contractul să fie reziliat la data 

implementării proiectului pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul 

Harghita.  

Dl consilier Szigyártó János Attila spune că cealaltă problema este că acei saci (în 

care ar putea fi colectat selectiv) sunt luați de către furnizorul de sevicii și nu înlocuiesc 

cu nimic altceva.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că din păcate firma de salubrizare a spus că trebuie să 

ia de la altă parte pentru a putea să dea. Va fi rugată din nou firma să dai saci.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese solicită remedierea situației, ca urmare a 

lucrărilor de canalizare de pe drum. Dânsa se interesează dacă din taxele plătite pentru 

trecerea autovehiculelor mai mari de 7 tonne se poate repara drumul.  

Dl primar Ülkei Zoltán arată doameni consilieri că cheltuielile pentru drum aferentei 

unui ani sunt în jur de 3 000 lei în care intră și indicatoarele, cam 5-6 firme au plătit 

taxa specială de liberă trecere. 

Dl primar Ülkei Zoltán cere răbdarea sătenilor, în timp ce lucrările sunt încă în 

desfășurare.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune o vestă bună, indicatoarele care marchează intrarea 

precum și ieșirea din localitate, respectiv indicatoarele de orientare sunt gata.  

Dna consilier Szabó Benedek Emese întreabă cum merge procesul în legătura cu 

numele străzilor? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dna secretar general a trimis deja către Comisa de 

atribuire de denumiri județeană Harghita , și totul este în regulă. 
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Dl delegat sătesc Dobai Béla întreabă că și spre Mătișeni va fi montat indicatoare care 

marchează intrarea-ieșirea din localitate, respectiv indicatoare de orientare? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde afrimativ. 

Dl consilier Tóásó László în primul rând dă mulțumiri primarului că a intervenit în 

clarificarea problemelor în legătura cu gazul, a avut loc duminică o adunare sătească 

la care au fost lămurite anumite neclarități. În al doilea rând solicită afișarea unui anunț 

pentru curățarea șanțurilor. În al treilea rând întrebă despre Comemorarea adunării 

naționale secuiească din 1848. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că inaugurea statui va fi pe data de 16 octombrie, iar 

programul detaliat va fi publicat curând, iar invitațiile vor fi trimise.  

Dl consilier Tóásó László spune că dacă va fi afșată anunțul cu privire la curățarea 

șanțurilor, mai trebuie adăugat că și mașinile agricole ar trebui luate.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord cu propunerea domnului consilier local Tóásó 

László.   

Dl consilier Téglás Zoltán spune că există încă destule întreruperi de curent în satul 

Mugeni.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că au trimis deja o mulțime de sesizări, au fost anunțați 

cei de la firma de mentenanță pentru a remedia situația, dar au răspuns că ei nu sunt 

responsabili, deoarece cablurile sunt vechi.  

Dl consilier Téglás Zoltán spune că aceasta problemă este foarte frecventă și 

dăunează obiectelor de uz casnic, iar în plus solicită din nou tăiera crengilor. 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde că la Cristuru Secuiesc nu există nicio mașină cu 

coș, și la Odorheiu Secuiesc numai o singură, de aceea durează atât de mult timp 

până ajung aici cei de la firma de mentenanță.  

Dl consilier Téglás Zoltán spune că o altă problemă este becul, pe care a solicitat, dar 

încă nu a fost remediată situația. 

Dl viceprimar Istok Róbert spune că muncitorii erau în concediu, dar mai întâi vor fi 

rezolvate situațiile urgente.  
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Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă pot fi înlocuite cele vechi cu altele noi? 

Dl viceprimar Istok Róbert răspunde afirmativ. 

Dl consilier Téglás Zoltán detaliază două probleme, și anume: vehiculele sunt lăsate 

la intersecție, într-un loc fără iluminare, iar al doilea este: starea de temere create de 

urși, care umblă liber pe câmp, în sat. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că aceasta este o problemă la nivel național, de aceea 

Guvernul a adoptat OUG nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție 

imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților,va fi constituită o echipă 

de intervenție în acest scop.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă că nu se poate face nimic împotriva urșilor? 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că așteaptă sugestii și precizează că OUG  nr. 81/2021 

stabilește clar procdura.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă în aceasta situație, cum acționează alte sate? 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu pot face altceva, respectă legea și acționează 

conform legii. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese spune că e ușor de făcut glume pe această temă,  

dar ca de exemplu Csáki Enikő teme în propria sa curte. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că cine acționează altfel, acționeză în afara legii. Dl 

primar spune că duminică dimineață a stat ore întregi lângă un urs mort pe calea ferată, 

până când au ajuns persoanele competente prevăzute de lege.  

Dl consilier Téglás Zoltán trage clonczia că nu există altă soluție. 

Dl primar Ülkei Zoltán precizează că neapărat trebuie apelat numărul unic de urgență 

(112).  

Dl consilier Téglás Zoltán trece la subiectul privind procedura de intabulare a 

terenurilor.  
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Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în luna septembrie au virat deja banii, în Mugeni, 

grădina Ladó se încadrează în această suma.  Mai este o posibilitate dacă va fi 

întocmită planul parcelar. Se dorește ca în fiecare sat să fie începută întocmirea 

planurilor parcelare și întabularea terenurilor, este bine atunci când există consens 

între proprietari.  

Dl consilier Téglás Zoltán solicită remedierea situației pe marginea drumului, pietruirea 

drumului nu a rezolvat situația.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că va fi notificat din nou executantul, dar e bine de 

știut că executantul lucrează încă cu prețuri din 2018. 

Dl consilier Sala János face un comentariu cu privire la necitirea contorului de apă de 

mai mult de un an, și solicită notificarea autorităților competente. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că problema e că numai doi muncitori calificați 

lucrează la HARVIZ.  Dl primar spune că va transmite reclamația. Cu acest srprilej dl 

primar menționează că a fost cumpărată hidraj la intrarea firmei Fornetti, și în fața 

cimiterului din satul Lutița.  

Dl consilier Borok Dénes spune că a fost menționat de multe ori acest lucru cu privire 

la citirea contorului de apă. 

Dl consilier Sala János reacționează că este posibil că conducerea HARVIZ încă nu 

știe despre acest lucru. 

Dl consilier Borok Dénes spune că problema este că sătenii nu vor putea plăti facturile 

mari de apă.  

Dl consilier Tóásó Kálmán spune că acum prețurile au crescut. Dl consilier Tóásó 

Kálmán întreabă când se repară drumul ăla de 70 m, care a fost discutat deja, ca să 

fie nivelat.  

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

compus din săteni (kaláka). 

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă că cum se desfasoara instalarea corpurilor de 

iluminat noi? 



13 
 

Dl viceprimar Istok Róbert spune că pe baza celor spuse anterior, muncitorii erau în 

concediu, dar vor continua lucrările.  

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 29.09.2021. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

        Tóásó Kálmán                                             Kovács Rozália 

 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 
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