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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 31 martie 2022 

 

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

Zoltán, prin Dispoziția nr. 50/24.03.2022. 

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 12 consilieri locali, așadar sunt întrunite condiţiile 

legale pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Mugeni. Lipsește dl viceprimar Istok Róbert. 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 Kovács Árpád 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 12 voturi pentru. 

 



2 
 

1. Primul punct de pe ordinea de zi este: Aprobarea proceselor-verbale ale 

ședințelor consiliului local din luna ianuarie și februarie 2022. 

Consilierii locali au aprobat procesele verbale. 

 

2. Urmează  Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 20/2022 

privind inițierea demersurilor de reactualizare a Statutului Asociaţiei 

Microregionale ,,REGIOVEST SZENT LÁSZLÓ KISTÉRSÉG” și desemnare de 

reprezentanți din partea Comunei Mugeni în Adunarea Generală și în Consiliul 

director al Asociației. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că în luna ianuarie Consiliul 

Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 20/2022. Dl primar accentuează faptul că se 

dorește ca asociația să fie repornită și să fie utilă, și din punct de vedere financiar, pentru 

că s-ar deschide oportunități pentru proiecte nerambursabile.  

Dl primar Ülkei Zoltán precizează că este necesară modificarea și completarea HCL nr. 

20/2022 pentru că Instituția Prefectului solicită să fie menționate și calitățile/funcțiile deținute 

de persoanele care au fost desemnate să reprezinte UAT. Dl primar continuă că statutul 

Asociației Microregionale ,,REGIOVEST SZENT LÁSZLÓ KISTÉRSÉG” nu reglementează 

că reprezentanți trebuie să fie desemnate din comună și nu numai din rândul consilierilor 

locali.  

Dl consiler Tóásó Kálmán nu înțelege de ce Instituția Prefectului nu este de acord cu statutul 

asociației, ceea ce a fost aprobată și de către judecătoria. 

Dna secretar general Kovács Rozália atrage atenția că între timp legea a suferit niște 

modificări și a intrat în vigoarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Dl consilier Tóásó Kálmán trage concluzia că pentru motivul arătat mai sus va fi necesară 

modificarea statutului asociației.  

Dna secretar general Kovács Rozália arată faptul că persoanele desemnate sunt: dl 

viceprimar Istok Róbert, dl conslier Hegyi Péter Zsolt, dl consilier Borók Dénes, și acum în 

locul dl consilier Ilyés Zsolt, și în locul Gál Barna trebuie să fie desemnate alte persoane.  
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Consilierii locali au desemnat pe dna consilier Szabó Benedek Emese și dl delegat sătesc 

Bartos Miklós.  

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 

Dna consilier Szabó Benedek Emese  nu a votat, fiind viziat de acest proiect de 

hotărâre.  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 45/2022. 

HCL nr. 45/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

3. Urmează  Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere 

nr. 6054/09.09.2021, încheiat între Comuna Mugeni și Asociația Clubul Sportiv 

Agyagfalvi Lendület, pentru terenul de sport din satul Lutița, comuna Mugeni, 

jud. Harghita. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că din inițiativa Asociației 

Clubul Sportiv Agyagfalvi Lendület contractul încheiat ar modifica astfel: plata chiriei 

se va face trimestrial, până la data de 15 inclusiv a primei luni a trimestrului, în 

numerar la caseria Comunei Mugeni sau prin virament bancar în contul proprietarului. 

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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 
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- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 46/2022. 

HCL nr. 46/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

4. Urmează  Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Comunei Mugeni nr. 100/2021 privind aprobarea 

Regulamentului privind măsuri edilitar gospodărești și alte măsuri pentru 

asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Mugeni, județul Harghita. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că în anul trecut a fost 

adoptat HCL 100/2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar 

gospodărești și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Mugeni, 

județul Harghita, însă între timp unul dintre colegi a observat câteva erori materiale, care 

trebuie să fie corectate, ca de exemplu: valoarea amenzii pentru persoane fizice a fost 

mai mare, decât valoarea amenzii pentru persoane juridice.  

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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 47/2022. 

HCL nr. 47/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

5. Urmează  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activități 

socio-cultural-educative, organizate și lansate la nivelul Comunei Mugeni în 

luna aprilie 2022. 
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Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că în luna aprilie va fi 

organizată programul de modelare 3D, respectiv concursul de creație poezie în imagini, 

ambele organizate de către Biblioteca comunală 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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 48/2022. 

HCL nr. 48/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

6. Urmează  Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Comunei 

Mugeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Hargita Víz” Egyesület, din aprilie 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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 49/2022. 

HCL nr. 49/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  
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7. Urmează  Proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pentru 

utilizarea domeniului public al comunei Mugeni, de către ORANGE ROMANIA 

SA, prin SC CAMUSAT ROM TELECOMUNICAȚII SRL, pe durata executării 

lucrărilor de amplasare traseu alimentare cu energie electrică în săpătură pe 

drumul de exploatare agricolă situat în intravilanul și extravilanul satului 

Dejuțiu, comuna Mugeni, jud. Harghita, în cadrul lucrării ,,Alimentare cu 

energie electrică a stației de telefonie mobilă existentă”. 

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că în luna noiembrie, 

comisiile de specialitate ale consiliului local au avizat nefavorabil prezentul proiect. 

Consilierii locali au hotărât că dacă AS Forestieră “Vede” va impune condiții, atunci 

Consiliul Local al comunei Mugeni va sprijini acest proiect. De aceea hotărârea a fost 

inițiat spre dezbatere la o ședință ulterioară, după ce se obține avizul Asociației 

Forestiere,,Vede” , și așadar proiectul de hotărâre a fost amânată la o ședință ulterioară.  

Dl primar pune în vedere faptul că Orange România SA a instalat un amplificator de 

semnal în Dejuțiu, însă în timpul curățării șanțurilor, cablul de electricitate (al Orange 

România SA) s-a rupt, pentru că cablul nu a fost așezat suficient de adânc. 

Reprezentanții Orange au venit la fața locului, și au spus că pentru a evita pericolul de 

electrocutare, vor așeza cablul la o adâncime adecvată, vor cere autorizație de 

construire, acordul AS Forestieră Vede, respectiv acordul Consiliului Local al comunei 

Mugeni.  

Asociațiea Forestiere “Vede” a declarant însă că nu va da acordul, până nu se va 

remedia problema cu semnalul în Lutița. Între timp, reprezentanții Orange au venit la 

Lutița, și s-au convinși că nu există suficient semnal în Lutița și că un amplificator de 

semnal ar putea ajuta: s-au făcut deja măsurători și s-a găsit și locul ideal pentru un 

amplificator. Și încă o vestă bună: suma de bani necesară pentru aceasta este inclusă 

în bugetul anual al Orange România SA. Acum problema este că se cere și acordul 

vecinilor, deci de acum totul depinde de vecini.  

Dl primar menționează faptul că după demersurile prezentate mai sus, Asociația 

Forestiere “Vede” a dat acordul.  Dl primar atrage atenția că dacă Consiliulul Local nu 

dă dreptul de acces pentru utilizarea domeniului public al comunei Mugen, va risca o 

procedură judiciară neașteptată.   
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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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 50/2022. 

HCL nr. 50/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

8. Urmează Proiectul de hotărâre privind înlocuirea domnului consilier local 

Tóásó Kálmán, din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Mugeni, reprezentant desemnat din partea Consiliului Local al 

comunei Mugeni, prin HCL nr. 76/2021,  

cu dl/dna consilier local.........................................  

Dl primar Ülkei Zoltán prezintă proiectul de hotărâre și spune că momentan în Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale Mugeni face parte dl consilier Szilágyi Ferenc și dl 

consilier Tóásó Kálmán, însă dl consilier Tóásó Kálmán dorește să se retragă.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt  propune pe dna consilier Szabó Benedek Emese.  

Dna consilier Szabó Bendek Emese răspunde că există o cauză de incompatibilitate.  

Dl consilier Tóásó László propune pe dl consilier Téglás Zoltán. 

Dl consiler Téglás Zoltán nu acceptă desemnarea.  

Dl consilier Szigyártó János Attila propune pe dl consilier Tóásó László. 

Dl consilier Tóásó László nu acceptă desemnarea. 

Dl primar Ülkei Zoltán propune pe dl consilier Kovács Árpád. 

Dl consilier Kovács Árpád acceptă propunerea.  
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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: 

- 10 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Dl consilier Tóásó Kálmán și dl consilier Kovács Árpád nu au votat, fiind viziați de 

acest proiect de hotărâre.  

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 51/2022. 

HCL nr. 51/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

9. Urmează Proiectul de hotărâre privind întabularea/înscrierea în Cartea funciară 

a imobilului “Cămin Cultural Dobeni”, proprietatea publică a comunei Mugeni.  

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: 

- 12 voturi pentru  

- 0 vot împotrivă 

- 0 abținere 

Astfel, Consiliul Local al Comunei Mugeni a adoptat HCL nr. 52/2022. 

HCL nr. 52/2022 face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

  



9 
 

10. Urmează Secțiunea Diverse-Különfélék.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt reclamă faptul că locuitorii din str. Gálok nu mai pot intra 

în casele lor, din cauza că constructorul a luat acea parte a dealului.  

Dl primar Ülkei Zoltán întreabă dacă a fost anunțată constructorul și mai spune că cu 

siguranță va fi rezolvată situația săptămâna viitoare. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt răspunde afirmativ. 

Dna consilier Szabó Benedek Emese întreabă despre restricția de circualție pe DC 18. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că executantul va începe execuția lucrărilor de la luni 

(04 aprilie), din cauza condițiile de meto nefavorabile. Dl primar atrage atenția că drumul 

de ocolire spre Porumbeni Mare este pregătit. Lucrările vor dura aprox. 2 luni: de la luni 

până vineri (între orele 8-18) drumul va fi închis.  

Dl consilier Szélyes Zoltán spune că pompierii nu pot trece prin dumul respectiv.  

Dl consilier Kovács Árpád nu este de acord și spune că acolo merg și alte mașini grele.  

Dl consilier Szigyártó János Attila răspunde că mașina de pompieri cu siguranță nu 

poate trece acolo. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune spune că dacă se va întâmpla ceva neașteptat, muncitorii  

vor ajuta și vor elibera drumul pentru a trece mașina de pompieri.  

Dl consilier Kovács Árpád solicită informarea locuitorilor, cu informații utile și curente, 

mai ales despre zonele cu restricții.  

Dl primar Ülkei Zoltán este de acord.  

Dl delegat sătesc Bartos Miklós reclamă faptul că persoana care se ocupă cu livrarea 

facturilor de apă, nu face treaba cum trebuie.  

Dl consilier Sala János spune că problema este că persoana respectivă nu cunoaște 

satul deloc. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că de aceea va fi de mare folos nomenclatorul stradal.  
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Dl consilier Tóásó Kálmán trece le o altă temă și anume le căminele culturale din Doben 

și Tăietura. 

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că totul este în regulă, a fost făcut studiu de fezabilitate, 

și în cursul săptămânii a venit un răspuns pozitiv din București, au acceptat calculele: 

3 800 000 lei pentru căminul cultural din Tăietura și 2 300 000 lei pentru căminul cultural 

din Dobeni (sumele finanțate de către CNI și inclusiv din bugetul local). 

Dl consilier Sala János trece la un alt subiect și anume problema în legătura cu un câine 

maidanez în satul Lutița (lângă cimitrii), care prezintă pericol pentru săteni, pentru copii, 

pentru bătrâni. Dl consilier relatează faptul că a predat deja în luna februarie o petiție 

semnată de către săteni.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dl viceprimar Istok Róbert se ocupă cu problema 

respectivă. 

Dl primar Ülkei Zoltán și dl consilier Sala János continuă discuțiile în legătura cu câinii 

maidanezei, și despre soluții posibile. Dl consilier susține că asociația de vânătoare 

trebuie să acționeze într-o asemenea situație, însă dl primar nu este de acord.  

Dl consilier Szélyes Zoltán reclamă faptul că curge apa în continuare în jurul locuinței.  

Dl primar Ülkei Zoltán întreabă că dacă este izvor de apă sau nu. 

După părerea dl consilier Szélyes Zoltán nu este vorba despre izvor de apă, ci o 

defecțiune technică la rețeaua de apă. 

Dl consilier Kovács Árpád este de acord și spune că situația e la fel și lângă hidrantul de 

incendiu.  

Dl primar Ülkei Zoltán spune că va anunța problema la HARVIZ. 

Dl consilier Sala János spune că există o soluție rapidă din care va reiese sursa 

problemei: există un robinet la rețeau de apă, care dacă e închis, nu curge apa deloc.  

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt spună că așa a fost și la Bonta, și după o lună au venit cei 

de la HARVIZ.  
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Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția că cheltuielile privind apa scursă ca urmare a 

avarilor apărute pe rețeaua de apă, sunt suportate de către Harviz, și nu de către săteni. 

Dl primar promite că va transmite problema către HARVIZ.  

Dl consilier Téglás Zoltán – în legătura cu liniile elctrice – se interesează despre 

curățarea și tăierea crengilor în satul Mugeni.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că au fost deja cei de la firma de mentenanță. 

Dl consilier Kovács Árpád spune că cei de la electrica au fost și în Dobeni. 

Dl consilier Téglás Zoltán spune că din păcate firma de mentenanță nu a ajuns la 

Mugeni. Dl consilier întreabă și despre corpurile de iluminat solicitate la grajduri.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că pentru identificarea locului respectiv este necesară 

și indicarea numărului de casă. Dl primar mai anunță o vestă bună: aprinderea luminilor 

publice stradale în satul Lutița, și Dobeni a fost automatizată. 

Dl consilier Tóásó Kálmán solicită automatizarea și la Tăietura. 

Dl consilier Téglás Zoltán întreabă despre campania de curățare cu ocazia Zilei 

Pământului, când va avea loc și în plus zice că ar fi ideală și curățarea zonei între pod 

și școală. 

Dl primar Ülkei Zoltán că va fi rezolvată situația. 

Dl consilier Ilyés Ferenc Zsolt solicită verificarea înregistărilor camerelor de 

supraveghere, pentru că au apărut din nou 3 saci de gunoi.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că dl viceprimar are acces, și spune că va anunța pe el. 

Dl primar Ülkei Zoltán spune câteva rânduri despre firma Geo Guide Services care face 

șondaje geotehnice la Lutița, Dobeni, Aluniș.  

Dl consilier Téglás Zoltán trece la un alt subiect și anume la rețeaua de canalizare. Dl 

consilier întreabă când vor reîncepe lucrările de construcție a rețelelor de apă uzată.  

Dl primar Ülkei Zoltán răspunde că a trimis deja ordinul de începere  cu data de 

04.04.2022. pentru lucrările de construire rețea de canalizare menajeră în satele 
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Mugeni, Lutița și Dejuțiu din comuna Mugeni. Săptămâna trecută au fost aici inginerii au 

spus multe lucruri și dl primar speră că totul va fi bine.  

Dl primar Ülkei Zoltán atrage atenția că la capătul satului Lutița muncitorii a făcut 

curățenie, însă din păcate acolo nu există nicio cameră de supraveghere, dacă cineva 

pune acolo gunoiul, trebuie anunțat imediat.  

Dl delegat sătești Dobai Béla a auzit și în radio că cineva a reclamat despre aruncarea 

gunoiului. 

Dl consilier Sala János spune că ar fi ideală așezarea unui indicator care interzice 

aruncarea gunoiului.  

Dl consilier Kovács Árpád exprimă recunoștința lui pentru tot ceea ce au făcut pompierii 

voluntari, având în vedere că în ultima perioadă au crescut arderile necontrolate și lăsate 

fără supraveghere. 

Dl consilier Tóásó Kálmán nu înțelege cine face, și de ce, pentru că fermierii care recurg 

la o astfel de practică riscă să piardă subvențiile de la APIA.  

Dl consilier Szigyártó János Attila povestește despre alunecare de teren, mai ales 

despre un bloc de beton (1,5 m) care alunecă. 

Dl primar Ülkei Zoltán a notat observația.  

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

consilier Kovács Árpád mulţumeşte participarea consilierilor la şedinţă, după care 

declară încheiată şedinţa ordinară a consiliului local.  

Consilierii părăsesc sala. 

 

Comuna Mugeni, la 31.03.2022. 

 

    Preşedinte de şedinţă                         Secretar general al comunei 

          Kovács Árpád                                             Kovács Rozália 

Întocmit, 

Bustya Annamária 
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