
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 19. decembrie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Marton Laszlo-Szilard,cu Dispoziția Primarului 

comunei Ciumani nr.220 din 12. decembrie 2019 și invitată prin Invitația secretarului general 

al comunei nr.4267 din 12.12.2019.  

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește motivat dl.  viceprimar Jánosi Borsos 

Attila,fiind bolnav. 

Dl. consilier Székely Álmos aduce la cunoștință că dl. consilier Székely Levente este în drum 

spre casă, dar din cauza vremii probabil că va întârzia.  

Președintele este dl. Székely Levente, înlocuiește dl. consilier Köllő Gábor, cine anunță 

proiectul ordinii de zi.  

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din 2 decembrie 2019 

2. Proiect de hotărâre nr.84/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 

3. Proiect de hotărâre nr.86 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte 

din domeniul privat al comunei Ciumani  

4. Proiect de hotărâre nr.87 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local a 

muncilor neremunerate  

5. Proiect de hotărâre nr.88 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea video a 

ședințelor Consiliului Local al comunei Ciumani 

6. Proiect de hotărâre nr.89 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care aparțin 

domeniului public al comunei Ciumani 

7. Proiect de hotărâre nr.90 privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului de 

venituri și cheltuieli la 30 noiembrie al anului bugetar 2019  

8. Proiect de hotărâre nr.91 privind aprobarea Actului additional la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani 

9. Proiect de hotărâre nr.92/2019 privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 

2020 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică 

10. Proiect de hotărâre nr.93/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidate al comunei Ciumani pe anul 2019 

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

Dl. primar cere eliminarea primei ordine de zi.  

Împreună cu modificarea președintele de ședință supune votării. Toți consilieri prezenți sunt 

de acord.  

 

1. Proiect de hotărâre nr.84/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 

2020 

Dl. Primar prezintă legislația respectivă. Prezintă sugestii penrtu modificări. Vorbeşte despre 

atestate de producător, vânzări mobile, penalităţi, baza sportivă. Comparativ cu documentele 

trimise numai la atestare de producător propune modificare.  



Dl. consilier Korpos Levente spune: În partea de jos a paginii 8, anul trecut suma a fost 100  

lei, acum este 105 lei. Propune să rămână 100 de lei, deoarece acest lucru ar rupe rănile.  

Dl. Primar spune că trebuie indexate cu 4,6%.  

Dl. consilier Korpos Levente spune: Mai devreme, a fost redus de la 800 de lei la 100 de lei, 

deci ar putea fi redus şi acum.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Nu ar fi mai bine să se stabilească în prealabil locaţia, 

pentru că  așa nu pot înșela sistemul.  

Președintele de ședință supune votării propunerea modificativă a primarului. Toți consilieri 

prezenți sunt de acord.  

Secretarul general clarifică întrebarea consilierului Korpos Levente, aceasta este indexare, nu 

majorare. Așa cere legea.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 80/2019. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.86 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care fac 

parte din domeniul privat al comunei Ciumani  

 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Spune, cu aceasta se încadrează apartamentul din 

bloc, casa cu anexele din vecinătatea primăriei și clădirile din apropiere de moară.  

Dl. consilier Székely Álmos mențină: Sunt valori 0.  

Secretarul general spune: Totul este valorizat, pe baza acestuia au fost scrise sumele. Sunt 

evaluate pe baza modului în care pot fi utilizate. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Cum este cu acest apartament? 

Secretarul general răspunde: Până acum nu era inclusă în proprietatea privată.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Nu este inclusă zona în care se află grădiniţa? 

Dl. primar răspunde: Aceasta face parte din domeniu public.  

D-na Consilier Csata Andrea întreabă: Și clădirile? 

Dl. Primar răspunde: Despre aceasta vom vorbi la următoarea ordine de zi.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 81/2019. 

3. Proiect de hotărâre nr.87 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes 

local a muncilor neremunerate  

Dl. Primar aduce la cunoștință că aceasta trebuie acceptat la sfârșitul fiecărui an. 9 astfel de 

lucrări sunt listate, repartizate, când trebuie efectuate şi cine este responsabil. 

Dl. Consilier Székely Álmos: La punctul 9 este lucrarea din jurul patinoarului, dar este bine 

că e enumerat, dacă mai trebuie lângă ei încă o persoană? 

Dl. Primar răspunde: Și până acum au fost două persoane care s-au implicat în această muncă 

şi au reuşit să facă treaba. 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 82/2019.  



A sosit dl. consilier Székely Levente.  

4. Proiect de hotărâre nr.88 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea 

video a ședințelor Consiliului Local al comunei Ciumani  

Dl. Primar spune în legătura cu procesele verbale uneori se aşteaptă să fie scris cuvânt cu 

cuvânt, care necesită o calificare de dactilograf. Nici legea nu cere să fie scris cuvânt cu 

cuvânt procesul, nici eu nu aștept așa ceva, din acest motiv propun acest proiect de hotărâre. 

Detaliază sistemul de înregistrare video. Acest material înregistrat ar constitui baza 

procesului verbal. Înregistrările video vor fi şterse după un an. Detaliază posibilitățile de 

acces. 

Dl. consilier Korpos Levente spune: Procesele verbale sunt postate pe site-ul web.  

Dl. Primar clarifică.  

D-na consilier Csata Andrea: Mai multe ori a cerut să fie achiziţionat un dispozitiv de 

înregistrarea vocii, să fi mai ușor pentru colegi. Dar are îndoieli, că procesul nu va conține 

atât cât este până acum. Procesul verbal va fi scurt și va fi înregistrările vor fi şterse. 

Dl. Primar spune: Oricine este interesat de şedinţă poate, că ședințele sunt deschise.  Cine a 

fost interesat a intrat. Trebuie cerut ce include procesul verbal.  

D-na consilier Csata Andrea spune: De mai multe ori problema era, că a fost scrisă atât:  dl. 

Primar răspunde.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune: Dacă este puțin un an, atunci să fie un mandat. Trebuie 

doar corecta. 

D-na consilier Csata Andrea spune: Crede că e puțin un an, deoarece poate dura 4-5 ani 

pentru a finaliza un proiect. 

Dl. Primar răspunde: Este imposibil să stochează atât de multe date. Din acest caz solicită să 

fie menționată ce ar trebui inclus în procesul verbal.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Pot să cer ca și planurile aprobate să fie atașate lângă 

procesul verbal? 

Dl. Primar spune că procesul verbal pe hârtie este permanent.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Documentele care îl dezbatem ar trebui să rămână la data 

respectivă. 

Dl. consilier Korpos Levente recomandă întinderea perioadei. Pornind de la cazul lui, când la 

grădiniță nu-şi aminteşte exact. Acest proiect de hotărâre este un pas înainte.  

Dl. consilier Székely Álmos spune: Este mulțumit pentru acest ordin de zi. Spune că de mai 

multe ori a fost propus înregistrarea, dar a fost refuzat. Există locuri unde dau o zi liberă 

persoanei care scrie procesul. Primeşte materialul și poate lucra din el. La punctul 3. dacă se 

oprește înregistrarea, membrii consiliului local decid soluţionarea problemei. Propune să nu 

fie șters după un an. Vrea să fie accesibil tuturor. Este prea complicată. Ar fi mai bine dacă cu 

un singur pas ajunge la toată lumea. 

Dl. primar răspunde: Nu mi se pare o idee bună ca, cu un singur pas ajunge la toată lumea, 

pentru că nu numai locuitorii din comună urmăresc. În acest sens există riscuri.  

Secretarul general: Nu sunt de acord să fie public, pentru că și DT și Camera de Conturi poate 

verifica.  

Dl. Primar răspunde: Locuitorii din Ciumani, care doresc să-l vadă, pot veni aici.  

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Cum funcționează că la Joseni, Suseni și Lăzarea este 

comunicată? Ne este frică de ceva care nu există.  

Dl. consilier Orbán Vilmos: Álmos votezi așa cum vrei tu.  



Dl. consilier Székely Álmos spune: Pot veni aici și din curiozitate.  

Dl. consilier Székely Álmos spune: Propuneri modificative: Să nu ştergem înregistrările nici 

după un an, ninci după 4 ani. Întreabă dacă la fiecare 3 luni va fi un extras? Va fi versiunea 

tăiată? 

Dl. Primar  spune: Rezumatul de trei luni va fi pregătit de către un specialist. După aceea 

Consiliul Local aprobă și după aceea va fi publicat.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă acesta va fi publicat pe site-ul web. 

Dl. Primar răspunde: Sau la cablu tv. 

Dl. consilier Székely Álmos: Propune să fie cineva însărcinat cu tăierea materialului. 

Îngegistrările să fie păstrate.  

Dl. consilier Korpos Levente spune: Dacă „toți consilieri sunt de acord” rămâne în 

regulament, propune că dacă există cineva care nu este de acord, ar trebui să fie numit.  

Secretarul general prezintă legislația referitoare la înregistrări video și drepturile personale. 

Spune că trebuie acord pentru înregistrare și încă un acord pentru publicare.  

Dl. consilier Király Szabolcs spune calculele despre stocarea datelor.  

Dl. consilier Székely Levente spune: Un Hard disc extern 1T costă 180 de lei.  

D-na consilier Csata Andrea: Propunerea lui Korpos Levente, dacă se strică aparatul, se poate 

înregistra folosind un alt aparat.  

Dl. consilier Székely Álmos propune: Că pentru oamenii din comună nu trebuie acord, altă 

persoane trebuie.  

Dl. Primar răspunde: Locuitorilor din comună să fie public, pentru stăini nu. Vorbește despre 

persoane afectate. Pe cine interesează să vină aici să vadă.  

Dl. consilier Csiki Csaba: Crede că ar trebui să funcţioneze ca acces la o arhivă. 

Dl. consilier Székely Álmos spune: Limităm drepturile de acces la informații de interes 

public, dacă nu premitem vizualizarea acestora.  

Dl. Primar răspunde: Procesele verbale sunt publicate, înregistrarea este numai un mijloc, în 

plus oricine poate vizualiza înregistrările la cerere.  

Propunerea modificativă nr. 1- Înregistrările să fie salvate nu pentru un an, ci definitiv. 

Propunerea modificativă nr. 2- Din motive tehnice dacă înregistrarea este întreruptă, să se 

poate continua ședința dacă există o altă opţiune pentru înregistrare. 

Dl. consilier Benedek Árpád spune: Dacă se va opri, nu va mai veni aici. 

Dl. consilier Székely Álmos insistă să aibă întotdeauna un plan b.  

Propunerea modificativă nr. 3- Materialul tăiat trebuie să fie pregătit de un specialist şi 

aprobat de Consiliul Local. 

Dl. consilier Korpos Levente propune: Locuitorii comunei să poată uita oricând. 

Propunerea modificativă nr. 4- Propunerea dl-lui consilier Székely Álmos ca Consiliul Local 

să nu aibă drept de veto. 

Președintele de ședință supune votării propunerile modificative: 

1- 4 pro, 6 contra, 1 abținere (Székely István) – refuzat 

2- 11 pro 

3- 11 pro 

4- A lua punctul 4. 4pro, 7 contra 

Dl. consilier Korpos Levente propune 5 ani pentru păstrare.  

Președintele de ședință supune votării: 8 pro, 2 contra, 1 abținere (Csata Andrea). 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat împreună cu modificările. Dintre 

consilieri prezenți, adică 11 la număr sunt de acord 9, 2 abținere, se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 83/2019.  

 



5. Proiect de hotărâre nr.89 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care 

aparțin domeniului public al comunei Ciumani  

Dl. Primar propune  includerea grădinița construită, a avut loc predarea.  

Dl. consilier Székely Levente spune: În faţa grădiniței există un parc, este zonă publică? 

Dl. Primar răspunde: Nu a fost împărțit, este teren aferent.  

Dl. consilier Székely István întreabă: Când va fi populată? 

Dl. Primar răspunde: Planifică până la sfârșitul lunii ianuarie, predându-l atunci când au fost 

obţinute toate licenţele. Propune popularea când poate fi încălzit și instrumentele vor fi 

instalate.  

Dl. consilier Székely István întreabă: A auzit că nu poate fi încălzit corespunzător. 

Dl. Primar răspunde: Radiatoarele nu distribuie corect apa caldă. Au venit de la centru de 

verificare. Au spus că este problemă cu pompa. Numai atunci începe grădinița acolo când 

totul e în regulă și este o temperatură normală. Poate fi încălzit bine, dacă funcţionează bine. 

Dl. consilier Székely Levente spune părere lui: A fost la grădiniță. Era o problemă similară şi 

la fosta clădire Comat, au pus o altă pompă auxiliară în centrul sistemului pentru a rezolva 

problema. 

Dl. Primar răspunde: Există două pompe pe sistem. 

Dl. consilier Székely Levente spune: Ieri a fost ședința cu conducerea școlii, d-na Directoare 

a spus că după predare mai sunt lucruri, la inspectoratul şcolar trebuie să depună ceva, atunci 

are lucruri de făcut, probabil în luna martie va fi ceva.  

Dl. Primar răspunde: Este vorba despre ARACIP, acest lucru nu va conta. Vom ajuta acolo 

unde putem.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 84/2019.  

 

6. Proiect de hotărâre nr.90 privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului 

de venituri și cheltuieli la 30 noiembrie al anului bugetar 2019. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că pe baza legii trebuie prezentată membrilor Consiliului 

Local situația financiară al execuției bugetului de venituri și cheltuieli. Detaliază părțile 

veniturile și cheltuielile.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 85/2019.  

 

7. Proiect de hotărâre nr.91 privind aprobarea Actului additional la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna 

Ciumani  

Dl. primar spune că furnizorul a depus o cerere în 11. decembrie, solicitând ridicarea sumei la 

490 lei/t. Detaliază necesitatea. În primul rând propune, ca timp de trei luni s-o luăm asupra 

noastră, să facem o analiză și după aceea să decide consiliul, să crească sau nu taxa. În anul 

2019 au fost tranportate 364,5 tone de deșeuri, din care 15,7 tone a fost din descotorosire. A 

crescut cantitatea deșeurilor, lângă adunarea deșeurilor selective. Vede două lucruri bune: nu 



aduc atât de multe gunoaie la hotarul comunei ca în anul trecut și acest lucru se datorează 

nivelului de trai. În primul rând recomandă deocamdată timp de 3 luni.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Dacă s-a modificat domeniul de distribuire pentru 

flacoane? Nu este posibil să negociem cu ei. Suntem de acord cu propunerea lor, dar atunci să 

transporte şi alte feluri de deșeuri selective. 

Dl. Primar răspunde: Transportă materialele de ambalare, flacoanele de iaurt. A forțat să 

transporte și lăzile de plastic. 

Dl. Primar spune că cineva a dus la Piaţă o mașină dărâmată. A fost plasat acolo pentru că nu 

era de vânzare. Numărul şasiului a fos predat poliţiei.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Transportă și pungile? 

Dl Primar răspunde: Cred că da, trebuie verificată lista. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Transportă jucăriile, castroanele? 

Dl. Primar răspunde: Nu.  

Dl. consilier Székely Álmos menține: Alte firme transportă.  

Dl. Primar spune: Nu putem apela RDHDE pentru că avem contract cu Salubriserv. 

Dl. consilier Korpos Levnete întreabă: Aceasta va fi plătită din bugetul local? 

Dl. consilier Székely Álmos menține: În actul adițional scrie că este legat la data 17 

decembrie. 

Dl. Primar răspunde: Nu este înregistrat și nu este semnat. Mâine sau luni va avea loc.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 86/2019.  

 

8. Proiect de hotărâre nr.92/2019 privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru 

anul 2020 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică  

Dl. Primar aduce la cunoștință că a crezut numerele proceselor și numărul de litigii, propune 

2500 lei/ lună.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Ar fi mai bine să se vadă activităţile acestei birou și 

sfaturile ce ne-a oferit în anumite cazuri. Nu se vede. Procesele se înmulţesc, şi se pare că nu 

au fost bine avizate. 

Dl. Primar răspunde: Este necesar deoarece sunt cazuri unde și primăria și consiliul local sunt 

trimişi în judecată. Aceasta clarifică situația cu prefectura și procesul în legătură cu ei.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre postul consilier juridic, care a dus la un proces 

cu prefectura.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: La articolul 3, trebuie plătit separat? 

Dl. Primar răspunde: Până acum nu a pus nici o decontare.  

Dl. consilier Székely Álmos: El susţine în continuare că este nevoie de un avocat în unele 

cazuri, dar nu întotdeauna. 

Dl. Primar spune: De exemplu el nu știe să scrie un act procesual.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 7, 1 contra, 3 abținere, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 87/2019.  

Dl. Primar îi întreabă pe cei care nu au votat lângă acest proiect de hotărâre să fim 

reprezentaţi sau nu de un avocat? De ce au votat așa? 

D-na consilier Csata Andrea răspunde: Nu se vede clar activitatea avocatului.  



Dl. Primar întreabă: Ce vrei să vezi?  

D-na consilier Csata Andrea răspunde: Uneori se simte că de multe ori nu ești informat și 

sfătuit în mod corespunzător.  

Dl. Primar răspunde: Relaţia de muncă cu avocatul este bună și câștigăm procese cu ea.  

D-na consilier Csata Andrea răspunde: În legătură cu piatra nu a avut sfaturi bune. Îşi 

aminteşte că sfaturile sale au fost complet atacate şi aşa mai departe. 

Dl. consilier Korpos Levente spune: În urmă cu un an a spus părerea lui, trebuie un avocat, 

dar nu aceasta. A fost un moment în care a simțit că nu sunt pe o parte.  

 

9. Proiect de hotărâre nr.93/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidate al comunei Ciumani pe anul 2019.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că din bugetul de stat am primit 33.000 de lei, această sumă 

propune la următoarele părţi: 10.000 lei pentru încălzire, 5000 lei pentru transportarea 

deșeurilor, restul rămâne la capitolul 54, fără scop.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 88/2019.  

 

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

Dl. Primar spune că există un program în țară prin care până în 2021 în localitate numerele 

trebuie să fie prevăzute cu coordonatele GPS, prescurtarea este RENS. Programul începe cu 

Consiliul Local care trebuie să aprobă numerotarea. Există trei posibilităţi: străzile vor fi 

numerotate de la început cu numărul 1, a doua este litigioasă sau rămâne așa. Aceasta este 

precedată de o muncă. Întreabă dacă corespunde Consiliului Local că rămână numerele 

vechi? Cere o decizie în principiu. În plus, vor fi incluse zonele turistice.  

Dl. consilier Korpos Levente: În acest caz, dacă este nevoie se poate schimba numele 

străzilor, pentru că nu sunt oficiale. Menține că strada Mozi se poate redenumi strada 

Tűzoltó. 

Dl. Primar completează că vrea plăcuțele unificate.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că la Remetea locuitorii au plătit aceste plăcuțe.  

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 11 la număr sunt de 

acord 11. 

Dl. Primar menține la modificările grădiniței că în comparație cu SF s-a schimbat numai 1m², 

la partea DALI a avut puține toalete, Direcția de Sănătatea Publică a solicitat-o. În cazul  

protecției împotriva incendiilor schimbarea s-a datorat hambarului vecin. Își cere scuze dacă 

data trecută a jignit pe cineva.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că a primit o plângere prealabilă de la DT, că trebuie scos 

steagul secuiesc. Avocatul propune un răspuns în care să le scrie că nu există. 

Dl. Primar spune că la DJ 126 a fost solicitat restricție de circulație. Poliția rutieră a ratat 

acest drum, a propus limitatoare de viteză marcatoarele următoare: 30 km/h și depășirea 

interzisă.  



Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă este posibil ca cineva să pună un marcator? 

Dl. Primar aduce la cunoștință solicitarea locuitorilor din Inceloka. Ei cer două limitatoare de 

viteză. Propune răspunsul următor: împiedică deszăpezirea și încetinește traficul în timpul 

iernii. Planifică un forum de stradă, până atunci gândește la aceasta și se informă.  

D-na Csata Andrea spune: Spre Suseni încă există o gaură din cauza capacului canalului. Nu 

știe cui trebuie să spună, dar a semnalat deja.  

Dl. consilier Benedek Árpád menține: Canalul este mai jos. Nici următorul nu va rezista mult. 

Dl. Primar spune că Consiliul Județean a comunicat că aceasta este partea noastră. 

D-na consilier Csata Andrea spune: Este bine că avem trotuarul, dar se poate achiziționa un 

aparat de curăţat? 

D-na consilier Csata Andrea: La începutul anului ce  se va întâmpla cu autocolantul? 

Dl. Primar: Va fi o perioada de grație, atunci se poate cumpăra. 

Dl. consilier Csiki Csaba întreabă: Se poate cumpăra pentru tot anul? 

Dl. Primar răspunde: Nu.  

Dl. consilier Székely Álmos spune: Constructorii trotuarului au aruncat peste un grad un 

semn stradal sculptat.  

Dl. consilier Korpos Levente spune: La Drink este bine pus înapoi.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă lungimea drumului de câmp reparat? 

Dl. Primar răspunde: 4 km. 

Dl. consilier Korpos Levente menține că la Ujnegyed la Jakab noul bec nu funcționează. 

Întreabă dacă a fost ceva cu G7? 

Dl. Primar răspunde: Îşi aminteşte că a fost lichidat. A fost acceptat de Consiliul Local. 

Dl. Primar vorbește despre invitarea organizațiilor civile în legătura cu spectacolul care a fost 

luni în căminul cultural.  

Dl. Primar invită membri Consiliului Local la concertul Bojtorján.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că va fi probabil încă o şedinţă de consiliu la sfârşitul acestui 

an.  

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

Președinte de ședință         Secretar general 

Székely Levente         Balogh Zita  

 

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


