
PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi la data de 5 iunie 2018 la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Ciumani, 

convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 91 din 31 mai 2018. 

La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsind d-na consilier Csata Andrea. 

Președintele de ședință este dl.consilier Köllő Gábor, cine anunță ordinele de zi. Dl.președinte 

supune votării ordinile de zi. Toți consilierii sunt de acord 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării proiectului 

„Reabilitarea și dotarea grădiniței Csaloka, comuna Ciumani, județul Harghita”, ulterior 

primind titlul: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții 

”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csaloka, comuna Ciumani, județul Harghita”, care se va 

depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

de educație și formare”- apel decicat învățământului antepreșcolar și preșcolar 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. La articolul 2 descrie că proiectul se va depune în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020. Articolul 3 cuprinde necesitatea și oportunitaea 

realizării.  Dl. Primar spune că este proiectat pentru 78 de copii, la anexă sunt indicatorii financiare. 

Termenul investiției este de 14 luni. Dl. Primar vorbește detaliat depre planul.  

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă cu ce va fi acoperit? 

Dl. Primar răspunde cu țiglă. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă ce fel de țiglă? 

Dl. Primar răspunde aceasta va fi cuprins la planul technic. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă  dacă sursa proprie va fi cca. 200.000 lei? 

Dl. Primar răspunde da. 

Dl. Consilier Korpos Levente dacă la licitație va fi oferită o sumă mai mică, atunci și această sumă va 

scădea? 

Dl. Primar răspunde da. 

D-na Consilier Molnár Eszter întreabă dacă la unelte este cerută și o mașină de uscător. 

D-l Primar răspunde da. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă dacă este o limită la numărul copiilor. 

Dl. Primar răspunde că nu este. Dar dacă nu vor fi destui copii, se poate porni o grupă mai mică. 

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

39/2018 

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



Dl. Primar propune că la zonele turistice Lok și Veresvirág imobilele aflate în intravilan să primeacă 

numere, acest lucru este anunțat publicului și așteaptăm propuneri. În legătura cu aceasta va fi un 

proiect de hotărâre, la ședința în luna iulie.  

Dl. Primar vorbeștre despre delegația la Heves.  

Dl. Primar spune că am început organizarea zilelor comunei.  

D-na consiler Molnár Eszter felicită organizatorii pentru evenimetul organizat de Ziua Copiilor. Ar fi o 

idee bună dacă de anul viitor  se vor  înregistra copii, care participă la acest eveniment. A vorbit cu 

părinții și are rugămintea să fie verificate cuiurile  la terenul de joacă și să fie puse mai multe dale de 

cauciuc.  

Dl. Primar spune că au cumpărat dalele de cauciuc, acestea vor fi puse, dar trebuie să facă o bază 

mai bună. Problema cu cuiurile se rezolvă mâine. 

D-na Consilier Molnár Eszter propune ca să fie vopsite pe drumuri semnele trecere de pietoni și să 

fie puse limite de viteză pe strada Principală și Töltés. 

Dl. Primar spune că a fost la o întâlnire cu primarii din Harghita unde au vorbit despre aceasta. 

Dl. Consilier  Orbán Vilmos întreabă dacă se poate să se repară în această lună străzile Alsókakas, 

Orbánok și Rokalyok.  

Dl. Primar spune că în curând explotarea de la cariera de piatră va primi acordul de funcționare, 

sperăm că putem să reparăm din materialul primit în redevență. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă este cineva care face un studiu despre limitatoarele de 

viteză.  

Dl. Consilier Domokos Árpád propune punerea vitezometrului electonic (elektromos sebességmérő 

tábla) pe stradă. 

Dl. Consilier Székely István întreabă cine administrează terenul de fotbal, propune să fie pus un 

gazon artificial nou.  

Dl. Primar răspunde Primăria administrează terenul de fotbal, a fost o cerere pentru gazonul artificial 

dar nu am putut să punem suma respectivă la o parte pentru acest scop în anul acesta.  

Dl. Consilier Székely István întreabă dacă sunt progrese în legătură cu terenul mare de fotbal. 

Dl. Primar răspunde a fost făcut  studiul geologic. 

Dl. Consilier Csata Jenő întreabă cum stăm cu întabularea terenurilor. 

Dl. Primar răspunde săptămâna viitoare vom semna contractul cu dl. Voinescu Alexandru. 

Dl.  Consilier Székely Álmos întreabă, dacă datele măsurate de 2-3 ani   pot fi folosite acum.  

Dl. Primar răspunde da, se poate. Total va fi 552 ha.  

Dl. Consilier Csata Jenő spune că din anul 2020, numai acele personae vor primi subvenție de la APIA 

care au titlu de proprietate. Întreabă cum văd consilerii dacă se poate realiza acest lucru. Aceasta ar 

trebui să fie prioritar.  

Dl. Primar spune că este  dat posibilatatea ca dl. consilier să participe la ședințele Comisiei Locale, și 

să ajute  munca lor.  



Dl. Consilier Székely Álmos întreabă despre situația drapelului. 

Dș. Primar răspunde avem 30 de zile pentru răspuns.  

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

Dl. Consilier Székely Álmos propune că numai la zilele de sărbătoare să fie puse drapelele pe stâlpi. 

Dl. Consilier Korpos Levente propune contactarea cu Asociația Jogaink, ei poate să ne ajute în aceste 

situații, de exemplu cu răspunsul lor. 

 

 

Președinte de ședință       Secretar  

Köllő Gábor        Balogh Zita  

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


