
PROCES VERBAL 

Încheiat azi la data de 28 august 2020 la ședința extraordinară a Consiliului Local 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.102 din 25 august 2020 și 

cu Invitația Secretarului general nr.2843 din 25.08.2020. 

 Ședința se ține pe baza HCL nr.16/2020. 

Președintele de ședință este d-na consilier Csata Andrea. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii în funcție. 

Ordinile de zi sunt: 

1. Proiect de hotărâre nr.38/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al comunei 

Ciumani 

2. Proiect de hotărâre nr.39/2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.31/2020 privind înființarea serviciului de iluminat public în comuna Ciumani 

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

 

1. Proiect de hotărâre nr.38/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al comunei 

Ciumani 

Secretar general: Proiectul de hotărâre a fost publicat pe 23 iulie. Am răspuns și am rezolvat 

cererile în legătura acesta. 
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat.  

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

36/2020. 

2. Proiect de hotărâre nr.39/2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.31/2020 privind înființarea serviciului de iluminat public în comuna Ciumani 

Secretar general: Prefectura a găsit incomplet  în mai multe puncte Hotărârea privind 

înființarea Serviciului de iluminat public și pentru rectificare este nevoie de mai mult timp, 

decât am putea pregăti înainte de ședință, din aceasta cauză dl. primar propune revocarea 

hotărârii. Pentru rectificarea deciziei este necesar un studiu de specialitate și un caiet de 

sarcini, iar această activitate trebuie să fie introdusă în statutul de funcționare ale GOSPOD 

SERV SRL. După pregătirea acestuia, vom pune din nou pe ordinea de zi.  

D-na consilier Csata Andrea: Nu știu dacă "caietul de sarcini" însemană responsabiliatea 

conducătorului GOSPOD SERV SRL, dacă nu,  cer ca aceasta să fie pregătită și prezentată în 

același mod ca în cazul administratorului serviciului public.  

Secratar genereal răspunde: "Caietul de sarcini" va descrie condițiile pentru administrarea 

serviciului public. "Criteriile de performanță" conțin criteriile pe care trebuie să le 

îndeplinească administratorul, pe care le putem determina după pregătirea unui studiu de 

specialitate. Ambele vor trebui aprobate de Consiliul Local în articole separate.  
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 37/2020 

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



Dl. consilier Korpos Levente: La problemele curente aș vrea să întreb, canalizarea la pădure 

până unde va fi făcută. Cineva m-a întrebat, care are o casă mai mult afară de Ozon, probabil 

vrea racordarea, și nu pot să dau un răspuns. Dacă vreți, merg personal la sediul Primăriei să-l 

verific, dacă puteți să-mi anunțați când pot veni. La ultima ședință am auzit că este posibil să 

se construiască un trotuar de pe strada Temető până la Centrul Social Napfény. Acum văd că 

merg mai departe spre centru. S-a schimbat ceva și va fi trortuar până la strada Alszeg? 

Dl. Primar răspunde: Canalizarea va fi construită  spre Kicsilok sus până la începutul pădurii 

tinere, în Nagylok până la Juhferesztő (cca. până la casa lui Szilágyi Jakab). 

Trotuarul de pe lângă drumul principal nu va fi construit până la Alszeg. Am construit mai 

departe de centrul social pentru a avea o parcare suplimentară deoparte și, în același timp, 

construind-o în fața porții vecinului, ar fi fost urât să lăsăm așa. Aceasta va include surse 

proprii, adică construirea parcării. 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

Președinte de ședință         Secretar general 

Csata Andrea         Balogh Zita  

 

 

Întocmit, Referent: Király Boglárka  

 

 


