
Proces Verbal 

 Încheiat azi la data de 12 februarie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 20 din 5 

februarie 2019. 

 La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. viceprimar Jánosi Borsos 

Attila. 

Președintele de ședință este d-na consilier Molnár Eszter, care anunță ordinele de zi. 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 privind 

aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor „Construire trotuar pe lângă Drumul Județean în 

comuna Ciumani, județul Harghita; 

b) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019 a Consiliului Local Ciumani; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a 

listei provizorii a programelor de investiții publice ale Comunei Ciumani, pe anul 2019; 

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

Președintele de ședință supune votării, toți consilieri sunt de acord. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 

privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor „Construire trotuar pe lângă 

Drumul Județean în comuna Ciumani, județul Harghita; 

Dl. Primar: Având în vedere că la sfârșitul anului trecut salariul minim și în construcții a 

crescut, proiectantul a trebuit să recalculeze costurile, deci modificarea este necesară. 

Deoarece este finanțat de Consiliul Județean, bugetul local nu este afectat. Licitația pentru 

lucrări a avut loc luni, dar nu s-a prezentat nimeni.   

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se 

adoptă HOTĂRÂREA nr. 8/2019  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019 a Consiliului Local 

Ciumani; 

Dl. Primar spune că din partea prefecturii, consiliul juridic a menționat că nu este posibil să 

se accepte retroactiv planul. De aceea planul intră în vigoare începând de mâine.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se 

adoptă HOTĂRÂREA nr. 9/2019  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenț 

precum și a listei provizorii a programelor de investiții publice ale Comunei Ciumani, 

pe anul 2019; 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și anexa acestuia, spune că investițiile sunt propuse 

pentru acest an.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă această listă este temporară, până când vom avea 

bugetul sau cel final? 



Dl. Primar răspunde că investițiile sunt finale, dar costurile se vor schimba.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre construirea spațiului multifuncțional, care există 

în listă. 

Dl. Primar răspunde probabil că la CNI vom putea depune cerere de finanțare, pentru 

construirea unui teren de fotbal, piață și o scenă în aer liber, iar lista aceasta cuprinde numai 

pregătirea proiectului.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se 

adoptă HOTĂRÂREA nr. 10/2019  

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

Dl. Primar cere membrilor consiliului local să pregătească raportul pentru anul trecut, și să 

predea locțiitorului secretarului.  

Dl. Primar spune că vrea o rubrică nouă în Csomafalvi Hírlap cu expresii folosite în 

administrație, cere membrii consiliului local că, dacă au idei să trimită ori la el, ori la 

bibliotecă.  

Dl. consilier Székely Álmos propune explicarea noțiunilor: consiliul local, administrația 

locală, primăria.  

Dl. Primar spune că la Centrul Social a avut loc o verificare a proiectului dotarea Centrului 

Social Napfény pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale unde se cer niște clarificări.  

Dl. Primar vorbește despre datoriile din impozite, din amenzi. Datornicii vor primi somație. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre lista cu datornici, va fi publicată? 

Dl. Primar răspunde: Primul pas este un apel în ziarul local, site-ul web, tv. Al doilea pas este 

o cerere specială, al treilea pas ar fi publicarea listei, care trebuie aprobată de consiliul local. 

Dl. consilier Csiki Csaba întrebă dacă lista cuprinde și cei care au o datorie sub 40 lei din 

anul trecut.  

Dl. Primar răspunde: Da, cuprinde. 

Dl. Primar mulțumește participarea și cooperarea la întâlnirea cu localitățile înfrățite. 

D-na consilier Csata Andrea la lista de dezvoltare, spune că există o mulțime de bani și 

proiecte pentru reabilitarea căminului cultural. Ar fi bine să profităm din această 

oportunitate.  

Dl. Primar spune că lista nu conține pregătirea proiectului, dar a consultat cu dl. Csiki Tibor, 

administratorul căminului cultural în acest sens.  



D-na consilier Csata Andrea în legătură cu moara propune că ar fi bine să analizăm păstrarea 

patrimoniului construit în cadrul unui program operațional regional și oportunități de 

reabilitare, care se aplică nu numai orașelor. 

 

Dl. Primar spune că se gândește la un concurs pentru contractarea unui proiect, pentru 

utilizarea și destinația moarei și a zonei acesteia. Ar fi adecvată utilizarea multifuncțională a 

acestuia. 

D-na consilier Csata Andrea cere verificarea oportunităților.   

D-na consilier Csata Andrea spune că ar fi bine dacă de fiecare dată nu ar trebui semnala 

necesitatea deszăpezirii și curățirea noroiului. La majoritatea drumurilor este noroi. 

Dl. Primar spune că nu se poate curăța străzile la același nivel cu drumuri europene.  

D-na consilier Csata Andrea spune că la centrul comunei mereu este noroi.  

Dl. Primar spune că acolo se curăță și cu bobcat.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune că este recomandabil ca centrul să fie curățat noaptea, 

deoarece în timpul zilei există multe mașini parcate acolo. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre gala de hochei.  

Dl. Primar răspunde că va fi organizat în data de 23 februarie. Clubul sportiv și primăria 

organizează împreună. Sponsorii sunt Composesoratul, Consiliul Local și Dl. Domokos 

Árpád. 

Dl. consilier Benedek Árpád vorbește detaliat despre eveniment și invitați. 

Dl. consilier Korpos Levente felicită pentru asumarea organizării evenimentului. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă poate contribui la organizare.  

D-na consilier Molnár Eszter propune ca pe site să existe o rubrică, în legătură cu proiectele 

de finanțare. 

Dl. Primar spune că vom vedea unde putem să punem.  

Dl. consilier Korpos Levente remarcă că la farmacie, la Gerő și la podul Mureș coșurile de 

gunoi sunt în stare proastă.  

Dl. Primar spune că au fost verificate recent, au pus altele noi unde nu erau, sau erau în stare 

proastă.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că următorul ședință va fi la 25 februarie, va fi o hotărâre în 

legătura cu modernizare străzilor neasfaltate și sistemul de gestionare a deșeurilor. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că la 22 februarie vor fi adunate sticlele din comună.  



Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR 

Molnár Eszter       Köllő Hunor    

  

Întocmit Referent: Király Boglárka 


