
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 24 aprilie 2019 la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 75 din 18 aprilie 2019. 

 La ședință sunt prezenți toți consilierii. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate 

la nivelul comunei Ciumani pentru perioada 2019-2024; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Ciumani;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior pusă în valoare 

din fondul forestier al comunei Ciumani; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al 

comunei Ciumani pe anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2019 al 

comunei Ciumani; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale și sportive ce se 

vor organiza în anul 2019 de către Primăria comunei Ciumani; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de 

servicii de îngrjire la domiciliu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2019 pentru cheltuielile privind 

consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând 

Primăriei comunei Ciumani; 

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

 

Dl. Primar aduce la cunoștință faptul că nu există pe ordine de zi proiect de hotărâre referitor 

la lista de investiții, deocamdată lista de investiții face parte din buget, dar s-ar putea că trebuie 

adoptat cu hotărâre separată. Propune ca, dacă bugetul este aprobat, care include și lista de 

invesții să se înțeleagă că și lista de investiții este aprobară. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate la nivelul comunei Ciumani pentru perioada 2019-2024 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. Primar aduce la cunoștință faptul că la mijlocul anului planifica pregătirea strategiei de 

dezvoltare a comunei pentru perioada 2020 - 2025. Colegii din cadrul primăriei și din Centrul 

Social au pregătit această strategie și se va încadra în strategia de dezvoltare. Prezintă și niște 

modificări, împreună cu acestea, propune să fie acceptată.  

D-na consilier Csata Andrea propune ca la punctul 9 să intră serviciul de administrator al 

comunei.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă cum va fi monitorizarea, supravegherea, cine trebuie să 

facă.  



Dl. Primar răspunde: Colegii din compartimentul social vor fi respeonsabili.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă cineva trebuie să accepte evaluarea lor. 

Dl. Primar răspunde că aceasta este o strategie din cadrul primăriei, dacă Consiliul Local 

revendică, se poate aproba. Din evaluare va fi făcut planul de acțiune, care trebuie să fie aprobat 

de Consiliul Local.  

D-na consilier Csata Andrea spune că cineva a atras atenția asupra faptului că ceva trebuie să 

intre în strategie, pentru că la inspecție se cere. Nu-i poate spune acum, dar mâine îl va trimite 

prin e-mail.  

Dl. consilier Orbán Vilmos întreabă de la D-na consilier Csata Andrea ce fel de sarcini propune 

pentru administratorul comunei. 

D-na consilier Csata Andrea răspunde că în primul rând trebuie făcută o monitorizare în care 

se vede ce fel de probleme sociale sunt în comună. Au discutat despre aceasta cu colegii din 

Centrul Social care au început deja. Prezintă cazuri de la alte comune, unde există administrator 

al comunei. 

Dl. consilier Korpos Levente cere ca evaluarea să fie trimisă membrilor Consiliului Local. 

D-na consiler Molnár Eszter revine. 

Dl. Primar propune ca să fie inclus în strategie că raportul se trimite membrilor Consiliului 

Local. 

Dl. Primar spune că sunt responsabili pentru sarcinile enumerate. Din cadrul Primăriei, cu 

cooperare, cu colegii din Centrul Social caută posibilități pentru îngrijirea oamenilor sau 

grupurilor marginalizate.  

Dl. consilier Korpos Levente propune eliminarea părților, care compară comuna cu comunele 

din zona Ciuc. 

Dl. consilier Orbán Vilmos spune că, dacă este necesar angajarea unui administrator al comunei 

trebuie adoptat cu hotărâre separată, va fi examinat temeinic care vor fi sarcinile lui, și dacă 

există surse pentru salariu.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că strategia de dezvoltare este un plan pentru viitor, și 

părerea lui este că poate fi inclusă în strategie angajarea unui administrator al comunei.  

Dl. consilier Király Szabolcs întreabă dacă la Centrul Social se poate angaja încă o persoană.  

Dl. Primar răspunde.  

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

adoptă HOTĂRÂREA nr. 27/2019 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Ciumani; 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și membrii echipei. În anexă sunt prezentate sarcinile.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre numărul de telefon, cine folosește? 

Dl. Primar răspunde că aparține Centrului Social.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă aceasta va fi publicat în ziarul local.  

Dl. Primar răspunde, da va fi publicat, dar trebuie să fim precauți din cauza abuzurilor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă, dacă există locație în Centru Social pentru victimile 

violențelor. 

Dl. Primar răspunde că există, dar nu satisface toate cerințele ipmuse de legislație. 



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

adoptă HOTĂRÂREA nr. 28/2019 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior pusă în 

valoare din fondul forestier al comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că pe baza propunerii dl-lui consilier Benedek Árpád ar fi mai bine 

valorificarea masei lemnoase pe picior. Prezintă caietul de sarcini, propune un preț de 229 

lei/mc.  

Dl. Consilier Benedek Árpád propune 250 lei/mc, părerea lui este că 229 lei/mc este puțin.  

Cu propunerea dl-lui consilier Benedek Árpád președintele de ședință supune votării proiectul 

prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 29/2019 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al 

comunei Ciumani pe anul 2019 

Dl. Primar aduce la cunoștință reglementările. În acest an au planificat mai puțin decât 

realizarea anului trecut. Vorbește despre cheltuielile asistenților personali.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că anul trecut din bugetul local au fost repartizați 200 de 

mii de lei la partea socială.  

Dl. Primar clarifică. 

Dl. Primar prezintă partea de venituri al bugetului local planificat pe anul 2019. Spune că pe 

baza realizării anului trecut putem să planificăm. 

Dl. Primar prezintă partea de cheltuieli al bugetului local planificat pe anul 2019, părțile mari 

sunt: construirea grădiniței, proiectul de reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare 

menajeră în comuna Ciumani etc.  

Dl. Primar vorbește despre situația asistenților personali.  

Dl. Primar vorbește detaliat despre cheltuieli: costul de exploatare, costul materialelor, 

costurile cu personalul, investiții, și alte cheltuieli pentru serviciul public. Aduce la cunoștință 

posibilitățile pentru rezolvarea datoriei SC GOSPODSERV SRL: există oportunități de ajutor 

de stat.  

Dl. Primar vorbește la partea de cheltuieli despre evenimente organizate de către primărie, 

strategie de dezvoltare, protecția civilă. Propune instalarea unui sistem de supraveghere, primul 

pas fiind pregătirea unui studiu preliminar.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că a discutat cu un specialist, în opinia lui la Satu Mare 

este cel mai excelent sistem de supraveghere din județ.  

Dl. Primar răspunde că primul pas va fi pregătirea unui studiu preliminar.  

Dl. Primar prezintă cheltuielile solicitate din cadrul școlii. Vorbește despre cheltuielile: 

înlocuirea radiatoarelor, banii de transport, obiectele de inventar, costul apei și a canalizării, 

protecția împotriva incendiilor, bursele. 

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. Primar prezintă la partea de cultură evenimentele care vor fi organizate în anul 2019 și 

sumele aferente.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că Borsos Zoltán are o relație bună cu toboșarul formației 

Tankcsapda, care a spus că, dacă conectăm la timp, poate să vină la zilele comunei și ar veni 

cu un preț favorabil.  



Dl. Primar prezintă la partea de sport cheltuielile: încălzire, schimbarea gazonului artificial, 

reabilitarea acoperișului sălii de sport, programul ”Korisuli”.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre programul ”Korisuli”. 

Dl. Primar răspunde, suma se compune din două părți: transportul copiilor și închirierea 

patinoarului.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că pe baza păreriilor primite de dânsul programul este bun 

și util.  

Dl. Primar la partea de investiții detaliază înființarea unui teren de spot, teren de fotbal și sala 

de sport.  

Dl. Primar prezintă sumele la părțile următoare: social, dezvoltarea comunei, cotizație, 

investițiile.  

D-na consiler Molnár Eszter revine. 

Dl. Primar spune că a avut o discuție cu membrii asociației fermierilor, și a încurajat asociația 

să solicite finanțare pentru evenimente.  

Dl. Primar detaliază reabilitarea străzilor, construirea trotuarului, modernizarea străzilor 

neasfaltate.  

Dl. consilier Székely Álmos are părerea că suma planificată la partea reabilitarea drumurilor 

de câmp este puțin.  

Dl. Primar răspunde este suficient, pentru modernizarea și reabilitarea de 5 km de drum de 

câmp, costă cca. 107.000 de lei, dar așteptăm sprijinul Consiliul Județean, sunt planificate 

lucrări prin calcă.  

Dl. Primar prezintă cheltuielile la partea turistică. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre asociația turistică. 

Dl. Primar răspunde va fi instituit mai târziu.  

Dl. Primar spune că partea de cumpărarea terenuri este inclus la realizarea unei săli de sport, 

teren de sport și teren de fotbal. La sfatul dl.-lui deputat Bende Sándor planifică să depună o 

cerere de finanțare la CNI. A avut loc o inspecţie la faţa locului cu dl. deputat Bende Sándor și 

cu dl. arhitect Köllő Miklós. Proiectarea s-ar putea înceapă în luna august. Primul pas este 

trimiterea unui cereri și intrarea pe listă. Studiul trebuie să fie la nivel de PT. Aceasta se poate 

realiza în anul 2021. Vorbește detaliat despre situația din Szererpataka și problemele din cauza 

inundaților.  

Dl. Primar spune că mai avem investiția de dotare a Centrului Social. Vorbește detaliat despre 

construirea grădiniței, casa tradițiilor, construirea trotuarului și modernizare a străzilor 

neasfaltate. La strada Temető vor începe lucrările numai dacă pot fi terminate înainte de 1 

noiembrie. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă la sala de sport suma planificată este suficientă. 

Dl. Primar răspunde că este puțin, dar cu asta procesul poate fi început.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă se poate reabilita tribuna din curtea școlii.  

Dl. Primar răspunde că acesta va fi discutat împreună cu terenul de handbal. Vorbește despre 

schimbarea gazonului artificial.  

Dl. consilier Korpos Levente propune compania Artimex.  

Dl. Primar spune că s-au prezentat cinci firme, de la Atlas Sport au venit pe teren și au verificat 

terenul.  



Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă se poate introduce restricție și la drumurile de câmp, 

ca la drumuri forestiere.  

Dl. consilier Benedek Árpád și dl. consilier Domokos Árpád nu sunt de acord cu dl. consilier 

Székely Álmos.  

Dl. Primar spune că nu este vorba de o reabilitare așa de mare încât să poate introduce restricții. 

Dl. Primar spune că ar fi bine, ca o parte din piatră să fie vândută pentru a plăti costurile de 

transport.  

Dl. Primar continuă lista cu lucrările: reabilitare în centrul comunei, schimbarea acoperișului 

la sala de sport, curățarea pârâului Enke, construirea canalului de drenaj. Propune la valul 

Somolyó întărirea podului, reabilitarea pieței, reabilitarea scării la Căminul Cultural, 

extinderea iluminatului public.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre drepturile de proprietate. 

Dl. Primar răspunde.   

Dl. consilier Székely Álmos întreabă că, cum pot fi rezolvate drepturile la terenul de fotbal cât 

mai repede. 

Dl. Primar răspunde.   

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre bucătăria de prelucrarea fructelor, deoarece trebuie 

să fie accesibilă oricui. 

Dl. consilier Orbán Vilmos răspunde.  

Dl. consilier Székely Levente spune că numai Asociația Fenyőalja folosește.  

D-na consilier Molnár Eszter spune că există restricții sanitare.  

Dl. Primar spune că vom verifica ce fel de criterii conține contractul de concesiune.  

D-na consilier Csata Andrea spune că a văzut un anunț, unde nu există alimentare electrică se 

poate depune cereri de finanțare. 

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. Primar spune că există o înscriere în temă, dar cererile trebuie să depună proprietarii.  

Dl. consilier Székely Álmos trage concluzia că în curând va fi o modificare a bugetului.  

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

adoptă HOTĂRÂREA nr. 30/2019 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2019 al 

comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că aici sunt incluse achizițiile, care depășesc pragul de achiziție directă: 

achiziționarea echipamentelor la grădiniță, planificarea și extinderea străzilor neasfaltate, 

extinderea canalizării, modernizarea sediului primăriei, etc.  

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

adoptă HOTĂRÂREA nr. 31/2019 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale și sportive ce 

se vor organiza în anul 2019 de către Primăria comunei Ciumani 

Dl. Primar prezintă lista evenimentelor din anul 2019.  

D-na consilier Csata Andrea spune nu este inclus campionat de tenis de masă.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune că aceasta apare la sport.  



Dl. Primar spune că este o listă care cuprinde toate evenimentele din anul 2019, unde suntem 

de exemplu coorganizator sau finanțatori.  

Dl. consilier Benedek Árpád vorbește despre evenimentele de sport din anul 2019.  

Dl. consilier Király Szabolcs întreabă dacă se poate învăța profesii pentru elevi din clasele 5-

8.  

Dl. Primar cere ca dl. consilier Király Szabolcs să scrie propunerea.  

Dl. consilier Székely Álmos vorbește despre alegerea carierei. 

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

adoptă HOTĂRÂREA nr. 32/2019 

 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază 

de servicii de îngrjire la domiciliu 

Dl. Primar cere scoaterea acestui proiect de hotărâre din ordinea de zi. 

D-na consilier Csata Andrea cere să prezinte și cheltuielile în acest caz. 

Dl. Primar răspunde că, este o listă cu prețuri dar din caz în caz se schimbă, sunt cazuri 

individuale.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Momentan cum funcționează? 

Dl. Primar răspunde. 

Președintele de ședință supune votării scoaterii acestui proiect de hotărâre din ordinea de zi. 

Toți consilierii fiind de acord.   

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2019 pentru cheltuielile 

privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele 

aparținând Primăriei comunei Ciumani 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă anul trecut era de ajuns combustibilul. 

Dl. Primar răspunde cu da.  

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

adoptă HOTĂRÂREA nr. 33/2019 

 

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

Dl. Primar citește adresa primită din Dány din partea familiei Lázár. 

Dl. Primar aduce la cunoștință invitația administratorului SPAC pentru Consiliul Local la data 

de 29 aprilie.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă se poate organiza încă o adunare a deșeurilor la 

piață.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că mâine va fi o curățare acolo, pe platforma facebook este 

anunțat evenimentul.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR 

Székely Álmos         Köllő Hunor  

 

Întocmit Referent: Király Boglárka 


