
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 22. decembrie 2020. la ședința extraordinară a Consiliului Local 

al comunei Ciumani, convocată la inițiativa d-lui primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția 

Primarului comunei Ciumani nr. 166/18.12.2020 și invitată prin invitația Secretarului general 

al comunei nr.4377 din 21.12.2020.  

La ședință sunt prezenți 10 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Csata Etele, dl. consilier 

Benedek Árpád și d-na Consilier Nagy Erzsébet fiind în izolare.  

Președintele de ședință este dl. Consilier Csiki Csaba, care anunță proiectul ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre nr.70/2020 privind modificarea organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

2. Proiect de hotărâre nr.71/2020 privind stabilirea salariului de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului 

comunei Ciumani,  

3. Proiect de hotărâre nr.72/2020 privind aprobarea salariilor pe anul 2021 la 

Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani  

4. Proiect de hotărâre nr.73/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020 

5. Proiect de hotărâre nr.74/2020 privind alegerea președintelui de ședință  

6. Proiect de hotărâre nr.75/2020 privind aprobarea contractului cadru încheiat 

pentru anul 2021 pentru serviciile de consultanță,asistență și reprezentare 

juridică 

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

interpelări 

Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilieri sunt de acord.  

1. Proiect de hotărâre nr.70/2020 privind modificarea organigramei și statului de funcții 

al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. ANFP a cerut să se vadă subordonarea și 

superioritatea. Managementul resurselor umane ar trebui să apară și să fie listat ca un 

departament separat în relațiile cu publicul. Descrie modificările în comparație cu structura de 

personal anterioară. 

Dl. consilier Korpos Levente propune ca relații cu publicul să aparțină viceprimarului.  

Propunerea lui dl. Korpos Levente supus votării: 1 este de acord, 4 împotriva, 5 abțineri. Nu 

este votat.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 9, 1 abținere., se adoptă HOTĂRÂREA nr. 68/2020.  

2. Proiect de hotărâre nr.71/2020 privind stabilirea salariului de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului 

comunei Ciumani,  



Dl. Primar spune că propune pentru anul 2021 ce au fost în 2020. Există o completare, este 

încadrat salariul consilierului primarului.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Consilierul primarului: Consilier sau consilier juridic? 

Dl. Primar răspunde: Consilier al primarului. Celălalt post este în compartimentul impozite și 

taxe.   

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 69/2020.  

3. Proiect de hotărâre nr.72/2020 privind aprobarea salariilor pe anul 2021 la 

Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani  

Dl. Primar aduce la cunoștință că dl. Administrator a propus pentru anul 2021 ce au fost în 

2020. Între timp funcția de contabil a fost ocupat. 

Dl. consilier Korpos Levente propune să fie al 13-lea salariu pentru administrator SPAC dacă 

acesta îndeplinește atribuțiile. Dacă există o opțiune legală, ar fi bine să o recompensăm. 

Dl. Primar răspunde: Nu există nicio opțiune legală, să vedem cu ce bonus poate fi 

recompensat. 

Cu propunerea dl-lui consilier Korpos Levente sunt de acord toți consilieri prezenți.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr.70/2020.  

4. Proiect de hotărâre nr.73/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020 

Primarul spune că pe baza solicitării, comuna a primit 332.000 de lei din redistribuirea TVA. 

Descrie modificările propuse. 

Dl. consilier Székely Álmos: Ai menționat că încă stația de epurare și canalul colector așa 

funcționează că trebuie să plătim 1/3 parte. Ce înseamnă aceasta? 

Dl. Primar răspunde: În viitor, nu știu încă cum vom funcționa, deoarece Joseni și Suseni au 

înființat un ADI și, prin intermediul acestuia, o companie căreia i s-a încredințat funcționarea 

serviciului de apă și canalizare și funcționarea stației de epurare. Au fost abordați cu o adresă. 

Detaliază situația. 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 71/2020.  

5. Proiect de hotărâre nr.74/2020 privind alegerea președintelui de ședință  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, pentru următoare 3 luni: ianuarie, februarie și martie 

propune ca președinte de ședință pe dl. consilier Domokos Árpád. 



Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr.72/2020.  

6. Proiect de hotărâre nr.75/2020 privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru 

anul 2021 pentru serviciile de consultanță,asistență și reprezentare juridică. 

Primarul spune că contractul va expira în decembrie. Contractul aprobat anterior se modifică 

numai în cuantum. Descrie detaliat contractul. În prezent sunt 15 procese în curs, 13 închise în 

2020, am câștigat 4, nu am câștigat 5, dar nici nu am pierdut, a rămas fără obiect. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă ce procese sunt în parcurs? 

Dl. Primar răspunde: În 75-80% este dat în judecată comitetul local, Vasile Gotea, CNCD și 

prefectura.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 9, 1 abținere, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 73/2020.  

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

Dl. Viceprimar le mulțumește consilierilor pentru participarea lor la clacă. Plexidul va fi 

instalat în weekend. La hala cazanului a fost reasamblată o ușă, pentru mașina de pompieri. 

Într-o secțiune de 9 m conducta de încălzire a fost înlocuită spre căminul cultural.  

Dl. consilier Czirják Lehel: Data trecută a fost aprobată hotărârea privind protecția apei. Cine 

a primit apelul, pe baza cărora au fost selectați? Există cei care nu au primit-o, dar trebuie să 

primească.  

Primarul descrie noul sistem în raport cu hotărârile adoptate. 

Dl. Viceprimar încurajează colectarea selectivă a deșeurilor. Vorbește despre gunoi la 

marginea comunei.  

Primarul prezintă programul primăriei în timpul sărbătorilor. 

Dl. consilier Csiki Csaba vorbește despre cutiile de gunoi din pădure.  

Dl. consilier Korpos Levente vorbește despre golirea coșurilor de gunoi în centrul comunei și 

strada Szoros.  

Dl. Viceprimar vom verifica înainte de sărbători.  

Nefiind alte probleme, dl.  președinte de ședință încheie ședința.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       Secretar general 

Csiki Csaba          Balogh Zita 

 

 

ÎNTOCMIT, Király Boglárka referent  


