
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 23. septembrie 2019 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 162 din 18 septembrie 

2019.  

La ședință sunt prezenți toți consilierii.  

Președintele de ședință este dl. consilier Székely István, care anunță ordinile de zi. 

a) Proiectul de hotărâre nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

liberului acces la informațiile de interes public din cadrul Primăriei comunei Ciumani.  

b) Proiectul de hotărâre nr.69/2019 privind aprobarea transformării unor posturi de natură 

contractuală în posturi aferente funcțiilor publice. 

c) Proiectul de hotărâre nr.70/2019 privind aprobarea reorganizării SVSU din comuna 

Ciumani. 

d) Proiectul de hotărâre nr.71/2019 privind revocarea HCL nr.21/2019 privind 

transformarea unei funcții contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul 

Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani, respectiv a 

Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.22/2019 privind stabilirea salariului de bază a 

consilierului personal al Primarului comunei Ciumani.  

e) Proiectul de hotărâre nr.72/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2019.  

f) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări: 

-Cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós de a delega un consilier în Consiliul de 

conducere a școlii. 

 

Președintele de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. 

Este prezentă Mihók Szidónia, consilierul juridic și spune că a trecut cu succes examenul la 

baroul avocaților, așa că lucrează doar luna aceasta la Primărie. Își exprimă mulțumirile. 

Membrii Consiliului Local o felicită.  

a) Proiectul de hotărâre nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

liberului acces la informațiile de interes public din cadrul Primăriei comunei Ciumani.  

Dl. Primar spune că în legătură cu aceasta a fost aprobată o hotărâre în anul 2010. Acest 

proiect de hotărâre trebuie completată cu un articol care cuprinde:odată cu intrarea în vigoare 

a prezentei hotărâri, se încetează aplicabilitatea primei hotărâri. Indică necesitatea proiectului 

de hotărâre. Propune modificarea articolului 13 punctul c în legătură cu programul.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Dacă aceasta este necesar, nu ajunge numai legislația? 

Dl. Primar răspunde: Este necesar. 

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă: Dacă la toate instituțiile trebuie să fie personalizate? 

Dl. Primar răspunde că da.  

 



Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat împreună cu modificării propuse. 

Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

66/2019. 

b) Proiectul de hotărâre nr.69/2019 privind aprobarea transformării unor posturi de natură 

contractuală în posturi aferente funcțiilor publice. 

Dl. Primar aduce la cunoștință  că pe baza OUG 57/2019 este posibil această modificare. 

Propune reclasificarea posturilor contractuale ca post de funcționar public, pentru audit și 

referent social. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Activează sau face obligatoriu modificarea? 

D-na secretar răspunde: Sunt posibile aceste modificări până la 2020. Ianuarie, fără examen.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Este bine ca auditul să devină debutant? 

Dl.Primar răspunde cănumai așa se poate. 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 67/2019. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă  s-ar fi existat și alte posturi de transformat? 

Dl. Primar răspunde: Am verificat, dar nu este.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Dacă aceasta este mai bun pentru primărie? 

Dl. primar răspunde: Este mai bun, și pentru colegi.  

c) Proiectul de hotărâre nr.70/2019 privind aprobarea reorganizării SVSU din comuna 

Ciumani. 

Dl. Primar spune că a fost un control și din cadrul acestuia au propus reorganizarea, pentru că 

există două autospeciale. Ar trebui să fie angajați doi șoferi. Detaliază reorganizarea.  

Dl. Consilier Székely Levente întreabă: Dacă trebuie publicat din nou concursul de recrutare 

pentru postul de șofer? 

Dl. Primar răspunde: Nu  trebuie, deja a fost recrutat. 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 68/2019. 

d) Proiectul de hotărâre nr.71/2019 privind revocarea HCL nr.21/2019 privind 

transformarea unei funcții contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul 

Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani, respectiv a 

Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.22/2019 privind stabilirea salariului de bază a 

consilierului personal al Primarului comunei Ciumani.  

Dl. Primar spune că hotărârea 21/2019 privește transformarea unui post din Compartimentul 

turism, și hotărârea 22/2019 se referă la stabilirea salariilor de bază. Problema este că 

transformarea a apărut ca un post temporar vacant. Între timp au adoptat cele două hotărâri 

care au anulat acest post, și au fost reconstruite. Prefectura a fost anunțată, dar totuși a 

contestate în instanță. Să nu fie invalidat de proces, propune ca membrii consiliului local să 

aprobă acest proiect de hotărâre.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă trebuie o altă hotărâre despre transformare? 



Dl. Primar răspunde: Nu este necesar.  

D-na consilier Csata Andrea cere că dl. primar să dea informații despre cursul procesului.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 69/2019. 

D-na Csata Andrea întreabă: Dacă mai sunt astfel de hotărâri? 

Dl. Primar răspunde: Sigur că există o hotărâre, vom discuta la problemele curente, a scris 

deja despre asta în e-mail.  

e) Proiectul de hotărâre nr.72/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2019.  

Dl. Primar spune că modificarea este necesar din cauza sprijinului de minimis. Spune că: am 

primit 35 de mii de lei în redistribuirea tva, la partea taxelor de vehicule este depășire. La 

investiții propune modificare, propune regrupare referitor la lucrările drumurilor de câmp, 

până vremea permite. În luna octombrie va fi rectificarea bugetului.  

D-na consilier Csata Andrea spune a văzut că Consiliul Județean a alocat fonduri pentru 

reparațiile drumurilor. 

Dl. Primar răspunde: La începutul anului aceste distribuiri erau deja făcute în zona 

Gheorgheni.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Dacă nu epuiza, se poate din nou solicita? 

Dl. Primar spune că deja a solicitat.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre starea de amenajarea teritoriului și despre 

parcelare.  

Dl. Primar răspunde: Probabil că în anul acesta suma nu va fi folosită, putem plăti numai 

când au terminat lucrările.  

D-na consilier Molnár Eszter întreabă despre sistemul de supraveghere.  

Dl. Primar răspunde.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 70/2019. 

f) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări: 

-Cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós de a delega un consilier în Consiliul de 

conducere a școlii. 

Dl. Primar aduce la cunoștință Cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós – cer desemnarea 

reprezentanți din partea consiliului delegate ca membrii în Consiliul de conducere a școlii. Se 

propune să rămână domnii consilieri Köllő Gábor și Székely Levente. Toți consilierii sunt de 

acord ei acceptă, dacă sunt necesare două persoane.  

Dl. Primar prezintă un litigiu în legătură cu hotărârea 10/2019 articolul 2. Cere anularea 

acestora. Dl. Primar nu propune revocarea, pentru că din anii trecuți există similar. Dar 

Consiliul Local hotărăște, dacă vrea să revocă.  



Dl. consilier Benedek Árpád spune părere lui în legătură cu aceasta, cele două instituții ar 

trebui să lucreze bine împreună.  

Dl. consilier Székely Álmos regretă că numai acum a fost informat despre aceasta.  

Dl. consilier Korpos Levente suspectează că nu va exista o listă provizorie în viitor.  

Dl. Primar răspunde. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă din această cauză nu va exista punct negru la 

Prefectura.  

D-na consilier Csata Andrea cere ca cazurile similare să fie anunțate în timp.  

Dl. consilier Köllő Gábor spune părerea lui în legătură cu acesta. 

Dl. Primar prezintă proiectul WiFi4Eu, sunt 18 luni pentru aplicarea puncte free wi-fi.   

Dl. Primar aduce la cunoștință că la data de 12 octombrie va fi organizată Gazdanap.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre locația. 

Dl. Primar răspunde: Baia comunală și împrejurimea.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost verificare de către curtea de conturi. Astăzi a fost 

licitația pentru vânzarea de piatră, nu s-a prezentat nimeni.  

Dl. Primar cere un vot de principiu, pentru a reclasifica Fülöp útja, pentru a putea pune cerere 

de finanțare.  

Toți consilieri sunt de acord. 

D-na consilier Csata Andrea întrebă dacă acest lucru nu va avea dezavantajul de a face față 

acestui lucru și a-l neglija pe celălalt. 

Dl. Primar informă membrii Consiliului  Local că între 27 septembrie și 7 octombrie va fi în 

concediu. Locțiitorul lui va fi dl. Viceprimar.  

Dl. Viceprimar raportă despre inaugurarea porții secuiești din Dány. Spune că a fost la 

Miercurea Ciuc, va fi reînnoită o altă poartă secuiască din comună.  

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă despre proiectul de finanțare în legătură cu străzile 

neasfaltate.  

Dl. Primar răspunde că a încheiat licitația, dacă nu va fi contestare, săptămâna acesta se poate 

încheia contractul.  

Dl. consilier Domokos Árpád spune că nu este apă pentru animale în pârâul din Vészfő și 

Fülöpútja, cineva îl controlează.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre lucrările pe drumurile de câmp.  

Dl. Primar răspunde: Kerektó, Déllő, Szentmiklósi, Kisút, Hosszúvész și Szederpataka 

lucrările au fost finalizate. Lucrările vor continua.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre reabilitare captare, la stația de tratare  de apă.  



Dl. Primar răspunde că în viitor se poate realiza, e greu să găsești un executant.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre construirea grădiniței.  

Dl. Primar răspunde, spune că miercuri va fi o ședință.  

Dl. consilier Székely István întreabă: Când expiră termenul de realizare? 

Dl. Primar răspunde: La 17 septembrie.  

D-na consilier Csata Andrea spune că nu a fost acoperișul terminat când vremea a fost 

ploioasă.  

Dl. Primar răspunde: Atunci nici nu a fost izolat.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre reabilitarea sediului primăriei.  

Dl. Primar răspunde: Recent a fost pregătită documentația de licitație.  

D-na consilier Molnár Eszter întreabă despre trotuarul de lângă drumul județean.  

Dl. Primar răspunde: Nu a găsit executant prin licitație, astfel încât legea le permite să 

contacteze direct executanții.  

D-na consilier Molnár Eszter întreabă: Cine deține terenul de lângă cabinetul medical? 

Dl. Primar răspunde: Este proprietatea lui Bege Arpad. 

D-na consilier Molnár Eszter vorbește despre problema parcării.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre cererea lui Szakáli Magdolna, care a fost 

adresată și Consiliului Local.  

Dl. Primar răspunde: A fost predat colegilor, va consulta despre caz.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că a fost o cerere din partea lui, să se caută alt furnizor 

care transportă deșeurile. El a găsit unul. 

Dl. Viceprimar vorbește despre programul Let’s do it Romania! 

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. consilier Köllő Gábor vorbește despre invitația la Dány. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă va fi descotorosire? 

Dl. Viceprimar răspunde: Va fi descotorosire, și vor fi adunate sticlele.   

D-na Csata Andrea întreabă dacă dl. Primar a discutat cu proprietarii caselor de lângă 

primărie, dacă cineva vinde o parte din teren în legătură cu fântână.  

Dl. Primar răspunde că, nu a întrebat.  

D-na Csata Andrea întreabă: Vor fi reparații de drum spre Kicsilok? 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre limitatoarele de viteză. 



Dl. Primar răspunde: Împreună cu lociutorii, intenționăm reorganiazrea reglementăriilor de 

circulație pe străzile comunei.  

D-na Csata Andrea întreabă: Va fi ședință înainte de Gazdanap? 

Dl. Primar răspunde: Nu am planificat. 

Dl. consilier Korpos Levente propune că la capătul satului, spre pădure amplasarea coșurilor 

de gunoi.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune că și la Aranyász se duc gunoiul.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că se apropie ziua morților, propune ca până atunci să ne 

pregătim, indiferent cu cine trebuie să ne discutăm.  

Dl. consilier Székely Álmos solicită progrese. 

Dl. consilier Székely Álmos spune că a avut o cerere referitoare la protejarea drumurilor 

renovate.  

Dl. Primar răspunde că în ziarul local va fi anunțat.  

 

 

Președinte de ședință         Secretar general 

Székely István          Balogh Zita 

 

 Întocmit, Referent: Király Boglárka 


