
PROCES VERBAL 

Încheiat azi, la data de 7 ianuarie 2019. la ședința extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 1 din 3 ianuarie 

2019. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 

funcționare, sursa E al bugetului local existent la data de 31.12.2018 din excedentul 

bugetului local al anilor precedenţi 

2. 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 aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 

funcționare, sursa E al bugetului local existent la data de 31.12.2018 din excedentul 

bugetului local al anilor precedenţi 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. consiler Székely Levente întreabă dacă dl. Primar știe că la partea școlii despre ce este 

vorba.  

Dl. Primar răspunde: Probabil este la silvicultură, dar din raportul lor vom vedea.  

Președintele de ședință supune votării, toți consilieri sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 1.  

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

Dl. Primar mulțumește consilierilor care au participat la aniversarea tinerilor de 20 de ani.  

 

Dl. Primar spune că următoarea ședință va fi la 21 ianuarie. La ședința respectivă va fi pus la 

ordine de zi și situația SPCA-ului. 

 

Dl. Primar aduce la cunoștință o scrisoare primită de la orașul Ráckve, în care dl. Primar și 

membrii consiliului local mulțumesc poarta secuiască.  

 

Dl. Primar vorbește despre modificările aduse legilației deșeurilor menajere, spune că am 

primit o adresă de la ANRSC și de la SALUBRI SERV, vor fi modificări și în regulamentul 

de salubrizare a comunei de aceea se poate cumpăra autocolantul valabil numai pentru 

trimestrul I. Așteptă propunerile.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă se poate clarifica ce fel de deșeuri selective se 

poate aduna, pentru că așa a observat că, gama a fost redusă.  

D-na consilier Csata Andrea spune că în familiile cu mai mulți membrii nu ajunge o pubelă 

de 120 l.  
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Dl. Primar spune că vom gândim la asta și căutăm posibilități.  

D-na consilier Csata Andrea propune ca aceste familii să primească un sac de gunoi. 

Dl. Primar spune că punctul de plecare va fi cantitatea de gunoi colectată anul trecut. 

Dl. Consilier Korpos Levente spune că, dacă oamenii vor colecta deșeurile selective, va scade 

cantitatea deșeurilor menajere. Propune, ca prețul să fie mărit, dar cu o condiție, toate 

deșeurile să fie transportate. 

Dl. Consilier Csata Jenő întreabă dacă altcineva transportă deșeuri.  

Dl. Primar spune că a fost o licitație, a câștigat SALUBRI SERV. El trebuie să transportă 

deșeurile.  

Dl. Consilier Székely Levente întreabă dacă este un contract, în care scrie exact ce fel de 

deșeuri selective se adună.  

Dl. Primar răspunde dacă nu este scris exact, atunci va fi.  

Dl. Primar spune că între 24-27 ianuarie va fi organizat o conferință cu localitățile înfrățite, 

tematica va fi tineretul și sportul.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că ar fi trebuit întreabat dacă data corespunde și pentru 

membrii consiliului local.  

D-na consilier Csata Andrea în legătură cu tematica întreabă, dacă este posibil mai devreme 

anunțarea programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondul bugetului. 

Dl. Primar spune că până când nu este aprobat bugetul local nu poate fi anunțat.  

D-na consilier Csata Andrea spune că a fost o cerere în legătură cu gala de hochei. Se poate 

organiza atunci când vin vizitatorii din localitățile înfrățite.  

 

 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR 

Molnár Eszter        Köllő Hunor  
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