
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 17. ianuarie 2020. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția 

Primarului comunei Ciumani nr.14 din 10. februarie 2020 și invitată prin Invitația 

secretarului general al comunei nr. 420  din 10.02.2020.  

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește d-na consilier Molnár Eszter și dl. consilier 

Domokos Árpád. 

Președintele de ședință este dl. Consilier Bendek Árpád, cine anunță proiectul ordinii de zi 

1. Aprobarea proceselor-verbale întocmite la ședințele din  decembrie 2019 și ianuarie 

2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 din 

comuna Ciumani 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli general 

consolidate al comunei Ciumani pe anul 2020 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2020 al 

comunei Ciumani 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile 

privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele 

aparținând Primăriei comunei Ciumani 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2019 a comunei 

Ciumani 

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

Protocolul ce se încheie între Școala Generală Kollo Miklos și Consiliul Local 

Ciumani privind finanţarea corespunzătoare a unității de învățământ 

Dl. Primar spune că vinerea trecută, prin e-mail a trimis încă un proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuției bugetare al anului 2019 a Comunei Ciumani pentru anul 2019.  

D-na consilier Csata Andrea propune ca acest proiect de hotărâre să fie discutată înainte de al 

treilea punct de pe ordinea de zi.  

Secretarul general clarifică legalitatea: proiectele de hotărâri se discută pe ordinea 

înregistrării și trecerii acestora pe ordinea de zi.  

Dl. Primar spune că, membrii consiliului local pot face propunere.  

Președintele de ședință supune votării ordinea de zi împreună cu propunerea domnului 

Primar. Toți consilieri sunt de acord.  

1. Aprobarea proceselor-verbale întocmite la ședințele din  decembrie 2019 și ianuarie 

2020 

A sosit d-na consilier Molnár Eszter. 

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr sunt de 

acord 12. 



 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 

din comuna Ciumani 

Dl. Primar spune că se aprobă în fiecare an pentru anul şcolar următor. Prezintă reţeaua 

școlară.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 2/2020. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli general 

consolidate al comunei Ciumani pe anul 2020 

Dl. Primar aduce la cunoștință că bugetul de stat a apărut în monitor pe 6 ianuarie. Prezintă 

proiectul de hotărâre. Dl. Primar prezintă partea de venituri al bugetului local prin capitole. 

Spune că pe baza realizării anului trecut putem să planificăm, pentru că așa cere legea. 

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Dacă redistribuirea primită de 2 milioane de lei este 

nivelul consolidat din anului trecut? 

Dl. Primar răspunde: Nu, asta este comunicată de Finanțe.  

Dl. Primar prezintă cheltuielile: costuri materiale, cheltuieli administrative, costurile școlii, de 

minimis, obţinerea anumitor licenţe, iluminat public, dezvoltare la terenul de joacă, 

programul de intabulare, program de curățare, achiziţie de saci de gunoi, cheltuieli pentru 

stația de epurare etc. 

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Pentru burse școala a cerut 25.000 de lei? Propune 

mai mult.  

Dl. Primar răspunde: Este mai mult decât anul trecut. În anul trecut nici nu au cerut. Desigur,  

acest lucru poate fi modificat la fiecare semestru, după consultarea cu directoarea şcolii.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: În acest sens ar fi trebui să fie incluse evenimentele? 

Dl. Primar clarifică.  

Dl. Primar prezintă lista de investiții, în care sunt 18 articole. O parte din aceasta se depune în 

suma semnată în contractul de finanțare.  

Între timp a sosește și dl. consilier Domokos Árpád. 

Dl. Primar vorbește despre propriul buget.  

Dl. Primar prezintă lista evenimentelor unde primăria apare ca organizator. Detaliază 

organizarea Gyergyószéknapok.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Care dintre acestea este tabăra înapoi în natura? 

Dl. Primar răspunde.  

D-na consilier Csata Andrea răspunde dar şi tabăra foto este o tabără. 

Dl. Primar spune că aceasta are un sistem diferit. Cere secretarului general să adauge tabăra 

în această listă, dacă crede că este necesar.  

D-na consilier Csata Andrea: Deoarece există 3 dintre ele, cred că suma este destul de mare, 

nu ar fi o idee bună să lăsăm afară.  

Dl. consilier Székely Levente: 15 marte, 4 iunie, 6 octombrie nu intră aici? 

Dl. Primar răspunde: Nu vor ajunge aici, deoarece această listă va fi trimisă la prefectură.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Este o sumă destul de mare pentru Ziua Femeii. Ce 

acoperă? 

Dl. Primar răspunde: Este vorba despre evenimentul două zile destinate doar femeilor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: La punctul 24 este culegerea ciupercilor, a fost 

planificat și anul trecut, a fost realizat? 



Dl. Primar răspunde: Doar parţial.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Ce este balul ONG? 

Dl. Primar răspunde: La discuţia de anul trecut cu liderii asociațiilor civile a apărut ideea. Un 

bal deschis, unde s-ar putea  arăta activitatea. Scopul: să obţină sponsori pentru ONG-uri.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune: Bal de caritate.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Dacă sunt invitat la ora de istorie, pot să votez? 

Dl. Primar răspunde: Da.  

 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 3/2020. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2020 

al comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că este vorba despre părțile pe care ar trebui iniţiate procedurile de achiziții 

publice. Detaliază articolele.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Poate exista o diferenţă atât de mare între licitație și 

buget? 

Dl. Primar clarifică: în listă se trec sumele necesare. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Aceste sume sunt calculate din euro? Sau de ce 

asemenea sume ciudate? 

Dl. Primar spune că: Colegul din departamentul de achiziții publice este foarte precis. 

Aceaste sume conțin și TVA.   

 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 4/2020. 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile 

privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele 

aparținând Primăriei comunei Ciumani. 

Dl. Primar spune că acestea sunt valori normative. Ele sunt în conformitate cu ceea ce este 

permis de lege.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Dacă sunt drumuri care nu sunt delegații?  

Dl. Primar răspunde: De exemplu drumul la prefectură, nu este delegație.  

 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5/2020. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2019 a comunei 

Ciumani 

Dl. Primar prezintă implementarea. La amenajarea deșeurilor observă: cu noul sistem 

locuitorii au activat mai bine.  

D-na Csata Andrea observă că sunt părți în care există diferențe mari.  

Dl. Primar clarifică.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Anul trecut a fost planificat cumpărarea terenurilor. Nu  

s-a realizat? Am cumpărat? 

Dl. Primar răspunde: Nu se poate face achiziția fără hotărârea Consiliului Local. Este în curs 

aranjarea titlului de proprietate, astfel încât nu a fost efectuată nicio achiziţie.  



D-na consilier Csata Andrea întreabă: Nu s-a putut cheltui 150.000 de lei pentru programul 

cadastral? 

Dl. Primar răspunde: Când am început, am spus că nu putem cheltui.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Ce sa întâmplat cu construirea gardului, banii nu au 

fost folosiţi? 

Dl. Primar răspunde: Nu am avansat cu aceasta.  

Dl. consilier Korpos Levente: Piaţa şi zona în care sunt planificate sala şi terenul de sport, 

cartea funciară este în regulă? Auzim, că ceea ce vrem să cumpărăm nu este în regulă. 

Dl. Primar răspunde: Cartea funciară nu este în regulă, nu este întabulat, dar din anul 1999 

este inclus în domeniul public 1,14 ha.  

 

 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5/2020. 

 

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

Dl. Primar prezintă un contract de protocol care trebuie încheiat anual între Școala 

Gimnazială Kollo Miklos și Consiliul Local Ciumani pentru corecta finanțare a unității de 

învățământ.  

Membrii Consiliului Local sunt de acord. 

Dl. Primar mulțumește sprijinul la întâlnirea cu localitățile înfrățite.  

Dl. Primar prezintă procesele cu DT. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că la 1 martie planifică adunarea comunală. Cere tuturor celor 

care au posibilitate să fie prezenţi.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Va începe proiectul de canalizare la zona Loc și 

Veresvirág, încă odată aș dori să subliniez că încă nu am văzut o consultare cu cei implicaţi, 

cum va fi rezolvat transferul de apă, există şi alte opțiuni? 

Dl. Primar spune că în zonă privată nu se poate face nicio investiție. Mai departe clarifică 

situația.  

Dl. consilier Benedek Árpád menține că în unele locuri nu este iluminat public. Propune că ar 

fi bine aşezarea parapetelor pe perete de reținere din beton.  

Dl. Primar răspunde nu este responsabilitatea comunei, aparține de gospodărirea apelor.  

Este prezent administratorul SPAC cine prezintă o scurtă prezentare despre situația actuală și 

nevoile bugetare.  

 

 

Președinte de ședință                                                                                         Secretar general  

Benedek Árpád                                                                                                   Balogh Zita  



 

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


