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

data de 30 iunie 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 89/23.06.2022. 

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 Szélyes Zoltán 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 13 voturi pentru. 

 



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

consiliului local din luna aprilie 2022. 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a 

Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni. 

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

necesară ca urmare a intenției de aderare a comunei Mugeni la ADI “Fejlődő 

Udvarhelyszék” ceea ce presupune că activitatea de audit public intern va fi realizată 

de către auditori externi, de aceea se desființează Compartimentul de audit din 

subordinea Primarului. În al doilea rând se transformă și postul ocupat de către dra 

Bustya Annamária, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu.  

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. 74/2022. 

HCL nr. 74/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind declararea 

stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform 

pevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015-Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare. 



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

privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor este necesară pentru a putea 

începe demersurile împotriva celor care are o datorie la bugetul local.  

Dl consiliet Tóásó Kálmán întreabă dacă există persoane în comuna care datorează 

suma mai mare de 10.000 lei.  

Dl primar 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. 75/2022. 

HCL nr. 75/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice 

și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, sau persoanele care 

au fost sancționate contravențional vor presta muncă nerenumerată în folosul 

comunității, la nivelul Comunei Mugeni, ca obligație stabilită de către instanța 

de judecată. 

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

hotărâre este în strânsă legătură cu cele discutate anterior, la punctul 3 din ordinea de 

zi. Dl primar continuă că munca neremurată în folosul comunității nu necesită nicio 

calificare, nu necesită nici experiență în utilizarea diferitelor echipamente, oamenii se 

ocupă mai ales cu cosirea ierbii, săparea și curățarea șanțului, însă numai pe domeniul 

public al Comunei Mugeni. Însă dacă cineva are o calificare profesională, va primi 

sarcina în funcție de aceasta. Ca de exemplu, în anul trecut a fost reabilitată – ca 



urmare a muncii prestate de persoane condamnate – clădirea casei de cultură din 

Mătișeni, clădirea în care funcționează magazinul din Beta. Dl primar atrage atenția că 

munca a fost prestată de către profesioniști, iar astfel lucrările erau ieftine pentru că 

trebuia plătit doar materialul.  

Dl consilier Tóásó Kálmán întreabă dacă contează ce fel de muncă se prestează în 

folosul comunității. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că nu contează, toate lumea trebuie să lucreze între 

40-100 de ore, depinde de hotărârea stabilită de instanța, cu respectarea prevederilor 

din Codul Muncii.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă dacă va verifica, va coordona cineva 

persoanele care trebuie să păstreze munca în folosul comunității. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde clar că controlul muncii este în sarcina viceprimarului.  

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. 76/2022. 

HCL nr. 76/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind clasificarea ca drum de interes local a 

unui drum neclasificat, în categoria funcțională drum vicinal, situat în satul 

Lutița, comuna Mugeni, județul Harghita. 

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

hotărâre este necesară pentru a facilita construcția rețelei de canalizare la Lutița.  



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. 77/2022. 

HCL nr. 77/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Comunei Mugeni, județul Harghita. 

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

hotărâre este în strânsă legătură cu cele discutate anterior, la punctul 5 din ordinea de 

zi. 

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. 78/2022. 

HCL nr. 78/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 



7. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc începe cu o problemă actuală și anume: podețul mic care 

se află în stare foarte proaste. Dl consilier zice că pe lângă renoverea podului, ar tebui 

strâns un pic și suportul care ține podul. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că podețul mic va fi renovat în curând, însă primăria 

nu se va implica în strângerea suportului care ține podul.  

Dl consilier Szilágyi Ferenc reclamă faptul că placa de beton se mișcă în str. Rózsa. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că placa de beton era doar o soluție provizorie, pentru 

că strada să fie circulabilă, însă o soluție finală ar fi reabilitarea străzii Rózsa, ceea ce 

va fi inclusă în anul viitor în bugetul local.  

Dl delegat sătesc Bartos Miklós se interesează despre amplificatorul promis de 

Orange.  

Dl viceprimar Istok Róbert zice că cei de la Digi s-au făcut deja măsurători și s-a găsit 

și locul ideal pentru un amplificator. În ceea ce privește pe Orange, nu au fost de acord 

proprietarii respectiv vecinii vizați de amplasament.  

Dl consilier Hegyi Péter Zsolt întreabă despre lucrările de amplasare traseu alimentare 

cu energie electrică în săpătură pe drumul de exploatare agricolă situat în intravilanul 

și extravilanul satului Dejuțiu. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că Orange România SA a cerut deja autorizație de 

construcție, dl primar mai spune că Consiliulul Local în luna martie a dat dreptul de 

acces pentru utilizarea domeniului public al comunei Mugeni.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt trece la un alt subiect și anume: crengile lăsate pe drum 

spre Beta, ca urmare a toletării și tăierii crengilor care au crescut până la liniile de 

electricitate.  

Dl primar Ülkei Zoltán știe despre situația reclamată, și spune că și el a fost în Beta, 

drumul este circulabil. Dl primar atrage atenția  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, prin urmare dânsul este fericit 

acum că au ajuns.  



Dl consilier Téglás Zoltán reclamă faptul că toletarea și tăierea crengiilor care au 

crescut până la liniile de electricitate nu au fost finalizate în totalitate, în multe locuri 

din Mugeni ar mai fi de tăiat.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dl Szilágyi Sándor a semnalat problema, că pe 

malul râului Târnăvei există doi copaci periculoși. Dl primar continuă și zice că a luat 

legătura cu Electrica, unde a primit un răspuns negativ și anume: tăierea și toaletarea 

nu este competența lor. Dl primar spune că a aflat că mașină cu coșul este în 

apropiere, dl primar l-a rugat și așa au tăiat ceea ce a fost foarte periculos.  

Dl consilier Téglás Zoltán comentează că a fost făcută o liștă, unde sunt copacii 

periculoși în comuna, ceea ce a fost predată domnului viceprimar. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că lista trebuie întocmită în fiecare sat, și dacă vor veni 

din nou, vor rezolva.  

Dl consilier Kovács Árpád comentează că sătenii ar trebui să se gândescă  mai înainte 

de a planta copaci sub linii de electricitate. 

Dl consilier Téglás Zoltán atrage atenția că mașinile și utilajele agricole încă sunt pe 

marginea drumului - peste tot în comuna Mugeni - , și nici sanțurile din fața caselor nu 

sunt curățate.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că în anul trecut a fost adoptată Hotărârea nr. 

100/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești și alte 

măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Mugeni, județul Harghita și 

atrage atenția consilierilor locali că scopul nu este penalizările și amenzi mari, ci sătenii 

trebuie să înțeleagă că ordinea trebuie păstrată: șanțurile trebuie curățate, mașinile 

agricole nu trebuie lăsate în locuri publice, aruncarea gunoiului este interzisă. Dl primar 

zice că agenți constatatori vor merge împreună cu consilierii locali/delegații sătești să 

verifice și să someze pe locuitorii în cauză.  

Dl consilier Szigyártó János Attila întreabă dacă primăria are în vedere măsuri, pentru 

soluționarea problemei mașinilor abandonate. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că Legea nr. 309/2006 stabilește regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau 

privat al  statului ori al unităților administrativ teritoriale.  



Dl consilier Téglás Zoltán continuă cu o altă problemă și anume: câmpul “Nyilas” este 

plin cu tufiș.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că acolo a trebuit un șanț, ceea ce a fost și săpat cu 

ajutorul buldoexcavatorului, însă nu a fost vorba despre curățarea câmpului. 

Dl consilier Tóásó Kálmán zice că câmpul “Nyilas”  despre care este vorba nu intră 

sub proprietate publică, ci este  proprietate privată.  

Dl consilier Borók Dénes trece la un alt subiect și spune că la pomparea apei au 

observat că motopompa de apă de la Dejuțiu nu funcționează. Dânsul întreabă dacâ 

poate fi reparat.  

Între timp se dezvoltă un dezacord între consilierii cu privire la motopompele de apă 

(unde se află, câte sunt).  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că ar fi util de știut unde sunt păstrate, pentru că nu știi 

niciodată când trebuie să-l folosești urgent. 

Dl viceprimar Istok Róbert zice, că conform inventarului bunurilor care aparțin comunei 

Mugeni: motopomele apa sunt la Dejuțiu și la Aluniș.  

Dl consilier Borók Dénes accentuează că trebuie reparată motopompa de apă care 

este la Dejuțiu, dacă este posibil. 

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită repararea sau înlocuire inelului din beton din satul 

Tăietura, care din cauza utilajelor grele a deteriorat.   

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dacă se găsește undeva ieftin, ar putea fi înlocuit. 

Dânsul zice că a încercat să dicute cu executantul, însă au părăsit deja satul, de aceea 

nu va fi ușoară revenirea cu utilajele pentru înlocuirea inelului. 

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită și repararea drumului de câmp, pe o porțiune de 

100m, respectiv drumul spre biserică. 

Dl primar Ülkei Zoltán zice că a lucrat la Tăietura muncitorul cu buldoexcavatorul, dacă 

ar fi știut că va avea mai mult de făcut, nu ar fi plecat de acolo. Drumul care duce spre 

biserică trebuie pietruit.  



Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt solicită pietriș și în str.Bonta, pentru că dacă va ploua 

abundent, va fi noroi îngrozitor.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că va fi pietruit dacă poate fi forțat executantul să o facă, 

în caz contrar va fi rezolvat cu o altă firmă, din bugetul local.  

Dl consilier Kovács Árpád mulțumește repararea drumului în satul Dobeni și zice că  

lucrările au ieșit bine.  

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă dacă mai sunt bănci disponibile. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune că sunt, și întreabă dacă ar avea nevoie de mai multe 

bănci. 

Dl consilier Téglás Zoltán răspunde la întrebare și spune că la biserica reformată din 

Mugeni o bancă și un coș de gunoi ar fi foarte util. 

Dl consilier Kovács Árpád continuă și solicită în fața clădirii căminuli cultural din Dobeni 

un coș de gunoi, și o bancă. 

Dl consilier Tóásó Kálmán se interesează despre reabilitarea clădirii căminului cultural 

din satul Tăietura. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că a fost aprobată la începutul lunii mai documentația 

tehnico-economică pentru investiția “Modernizarea și dotarea căminului cultural din 

sat Tăietura, nr. 34, comuna Mugeni, județul Harghita”, și a fost predat către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A. amplasamentul. Dânsul continuă și spune că a vorbit la telefon cu cei de 

la CNI și au spus că aștepată rectificarea bugetului. 

Dl consilier Kovács Árpád întreabă dacă există informații despre data, când vor începe 

lucrările de reabilitare,renovare a căminului cultural din Dobeni, și ce va fi în cazul în 

care cineva a închiriat pentru un eveniment, însă clădirea va fi în curs de renovare  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că acum totul depinde de “C.N.I.” S.A. Dânsul zice ca 

cuvânt final, că în anul curent cu siguranța nu se vor lucra. 

 

 



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

consilier Szélyes Zoltán mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

 

 

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 30.06.2022. 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                   Secretar general al comunei 

          Szélyes Zoltán                                        Kovács Rozália 

 

Întocmit, 

Bustya Annamária 

 

 

 

 

 


