
 

PROCES VERBAL 

 Încheiat azi la data de 25 iunie 2018 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.105  din 19 iunie 2018. 

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsesc domnii consilieri Köllő Gábor și Benedek 

Árpád. 

Președintele de ședință este dl. Consilier Orbán Vilmos, cine anunță ordinele de zi. Dl. 

președinte supune votării ordinele de zi. Toți consilierii sunt de acord.  

1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului Cetăţean de Onoare al comunei 

Ciumani în anul 2018. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că sunt patru propuneri. În ordinea propunerilor citește 

candidații: Csata Rozália, cine face portul popular, Kercsó Árpád cine a fost antrenor și 

jucător de hochei, dr. Melles Melinda farmacistă și Kuzma Zoltán primarul comunei 

Lukanénye.  

Dl. Primar explică dezvoltat de ce a propus pe dl. Kuzma Zoltán la acest titlu.  

Dl. Consilier Székely Álmos spune că anul curent este anul jubilar 50 de ani de la înființarea 

jocului hochei în comună, și ar fi actuală acest premiu pentru activitate domnului Kercsó 

Árpád, pe care le-a depus pentru comunitate.  

Dl. Consilier Korpos Levente spune părerea lui despre persoanele propuse, dintre care două 

sunt mai însemnate: dl.Kercsó Árpád și dl. Kuzma Zoltán. 

Dl. Consilier Csata Jenő spune că este de acord cu dl. Primar. Aniversarea 50 de ani, merită o 

zi specială, separat să fie organizată un evenimet mai mare.  

Dl. Consilier Székely Álmos nu este de acord să fie date două Titluluri de Cetăţean de 

Onoare. 

D-na Consiler Csata Andrea cere dacă va fi un eveniment separat în legătură cu hochei atunci 

să se stabilească acum data respectivă.  

Dl. Consilier Székely Álmos spune că se poate sărbători hocheiul într-o altă zi, dar nu poate fi 

anunțată în această sărbătoare că dl. Kercsó Árpád primește Titlulul Cetăţean de Onoare. 

Dl. Consilier Székely Levente propune să fie date două titluri.  

Dl. Primar spune că nu este de acord să fie date două Titluri de Onoare. Față de alți antrenori 

poate să fie neplăcut (chestiune delicată).  

Dl. Primar spune că retrage propunerea domnului Kuzma Zoltán. 

Consilierii votează prin vot secret. 

Comisia de specialitate se retrage și numeră voturile.  

Comisia de specialitate revine și președintele prezintă rezultatul: dl.Kercsó Árpád 8 voturi, 2 

voturi sunt nule și 1 vot este invalid.  

D-na secretar anunță că în anul 2018 dl. Kercsó Árpád va primi Titlul Cetăţean de Onoare al 

comunei Ciumani. 

Dl. Primar cere celui care a propus pe dl.Kercso Arpad, să asigură laudarea candidatului. 

Dl. Primar cere membrile Consliului Local să voteze dacă Csata Rózália să poate primească 

Titlul de merit . Anunță că anul curent Asociația Fenyőalja primește Medalia Pro Urbe. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă ce va fi cu dr. Melles Melinda. 

D-na Csata Andrea întreabă de ce cei propuși  anul trecut nu apare din nou?  

Dl. Primar răspunde că nu au fost propuși anul acesta.  

D-na Csata Andrea spune că ar desemna tinerii sportivi sub 18 de ani, la Önkormányzati 

Érdemdíj Titlul de merit , pentru munca lor perseverentă și exemplară. Propune ca acest titlu 



să fie dat pentru grupa taekwondoo și pentru persoanele care au participat și au cîștigat  la 

campionatele de atelaje trase de câini.  

Dl. Primar spune că a fost vorba despre un  evenimet în jurul Crăciunului, unde vor fi date 

titlurile următoare: pedagogul anului, sportivult anului etc.  

Dl. Consilier Székely Levente spune că sunt două pedagogi care sunt pensionari.  

Dl. Consilier Csata Jenő este deacord cu d-na consilier Csata Andrea, propune că la 

aniversarea de 50 de ani vor fi distinși și alți sportivi de succes.  

D-na Consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință pentru alăptarea copilului. 

Dl. Primar cere membrilor Consiliului Local să voteze despre premierea tinerii sportivi. 

Dl. Consilier Korpos Levente spune că dr. Fülöp László Levente trăiește în cumuna de 50 de 

ani, am putea premia și pe el. 

Președintele de ședință supune votării 9 pro, 1 abținere 

Dl. președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii sunt de acord, 

se adoptă HOTĂRÂREA nr.40 /2018. 

  2.Proiect de hotărâre  privind organizarea celei de al 19-lea ediţii a zilelor Comunei Ciumani  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, descrie detaliat programul  zilelor comunei 

Ciumani. 

D-na Consilier Molnár Eszter revine la ședință.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 41/2018. 

2. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări 

Dl. Primar spune că ziaristul Vasile Gotea  ne-a dat în judecată pentru că, după el, nu am dat 

un răspuns satisfăcător lui. Și Dan Tănasă ne-a denunțat, pentru că Csomafalvi hirlap nu este 

publicată și în limba română.  

Dl. Consilier Csata Jenő propune ca să punem steagurile localităților înfrățite, în locul 

drapelelor expuse.  

Dl. Consilier Korpos Levnte spune că momentan el este președintele la Gyergyószéki 

Székely Tanács unde au propus ca ei să fie intervenienți în proces. 

Dl. Consiler Székely Álmos întreabă dacă se poate publica în Csomafalvi Hirlap cazul Dan 

Tănase.  

Dl.primar răspunde că și noi ne-am gândit la aceasta și vom publica. 

Dl . Consilier Korpos Levente întreabă ce fel de studiu a fost făcut în legătură cu terenul de 

fotbal. 

Dl. Primar răspunde: studiu geologic și topografic. 

Dl. Consilier Csata Jenő întreabă dacă primăria a fost amendată.  

Dl. Primar răspunde da. 30000 lei a fost amenda, jumătatea acestei sume a fost plătită, și 

procesul verbal va fi contestată. Acest control a fost pe baza unei denunțări. 

   Nefiind alte probleme de discutat la această ședință, se încheie ședința.  

 

Președinte de ședință       Secretar  

Korpos Levente                           Balogh Zita  
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