
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 2. noiembrie 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.140 din 28. octombrie 2020 și invitată prin Invitația secretarului general 

al comunei nr.3703 din 28.10.2020. 

 

La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Domokos Árpád, fiind în 

izolare. 

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

 

1. Proiect de hotărâre nr.48/2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

2. Proiect de hotărâre nr.49/2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Ciumani, 

3. Proiect de hotărâre nr.50/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate în cadrul 

Consiliului Local Ciumani, 

4. Proiect de hotărâre nr.51/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al Comunei Ciumani, 

5. Proiect de hotărâre nr.52/2020 privind stabilirea indemnizației de ședință la care au dreptul 

consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Ciumani, 

6. Proiect de hotărâre nr.44/2020 privind aprobarea schimbării denumirii grădiniței nou 

construite din denumirea de Csaloka în denumirea de Bobita, 

7. Proiect de hotărâre nr.47/2020 privind aprobarea modificării organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

8. Proiect de hotărâre nr.53/2020 privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului 

de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2020, 

9. Proiect de hotărâre nr.54/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020, 

10. Proiect de hotărâre nr.55/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții 

unui diriginte de șantier pentru realizarea investiției ”Reabilitarea și dotarea grădiniței 

Csaloka, comuna Ciumani, județul Harghita” 

11.  Proiect de hotărâre nr.56/2020 referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de 

finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA 

CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”,   

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

- Cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós pentru desemnarea a doi membrii în Consiliul de 

conducere a școlii 

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

1. Proiect de hotărâre nr.48/2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

Dl. Primar: Pe baza noului Cod Administrativ, președintele de ședință trebuie să fie desemnat 

prin decizie a HCL.  

Propune pe dl. consilier Csiki Csaba pe o perioadă de 3 luni, începând de astăzi.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 43/2020. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.49/2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Ciumani  

Secretarul general spune că primarul sau consilierii pot face o propunere în acest sens. 

Prezintă procedura votării.  



Dl. Primar îi mulțumește fostului viceprimar pentru munca și realizările sale. Îi dorește 

următorului viceprimar o treabă bună și rezultate bune. Propune pe dl. consilier Király 

Szabolcs. 

Dl. consilier Csiki Csaba îl întreabă pe dl. Király Szabolcs, dacă acceptă. 

Dl. consilier Király Szabolcs acceptă.  

Secretarul general distribuie buletinele de vot. Consilierii se retrag unul câte unul și își 

exprimă voturile. 

După numerotarea voturilor, secretarul general prezintă rezultatul. Dl. Consilier Király 

Szabolcs a primit 11 voturi și 1 vot invalid.  

Dl. consilier Király Szabolcs mulțumește încrederea.  

 

Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 44/2020. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.50/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate în 

cadrul Consiliului Local Ciumani, 

Dl. Primar prezintă modificările aduse comisiilor de specialitate. Sarcinile: analizarea, 

raportarea, aprobarea proiectelor de hotărâre prezentate, se poate invita persoană externă, sau 

persoane din cadrul aparatului primarului.  

Președintele de ședință supune votării propunerile modificative. Dintre consilierii prezenți, 

adică 12 la număr sunt de acord 11, 1 abținere (Korpos Levente).  

 

1.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii 

publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționale: Domokos Árpád ,Czirják 

Lehel, Csata Etele, Korpos Levente și Székely Álmos 

2. Comisia pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, 

activități de turism și comerț : Király Szabolcs, Csiki Csaba, Szőcs Csaba, Péter László și 

Székely Álmos 

3. Comisia pentru activităţi sociale, culturale, religie, învăţământ, sport, sănătate, familie, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și disciplinară: Gergely 

József, Köllő Csaba, Benedek Árpád, Király Szabolcs, Nagy Erzsébet. 

Comisiile de specialitate se retrag și aleg un președinte și un secretar. 

1. Comisia pentru agricultură: Czirják Lehel președinte, Domokos Árpád secretar, 

2. Comisia pentru buget –finanțe: Péter László președinte, Szőcs Csaba secretar, 

3. Comisia pentru activităţi social-culturale: Király Szabolcs președinte, Nagy Erzsébet 

secretar. 

 

Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 45/2020. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.51/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al Comunei Ciumani, 

Dl. Primar: În parte, sunt incluse specificitățile locale. Atrage atenția asupra unor părți. El 

spune că există decizii care necesită o majoritate de două treimi. Pentru a lua decizii trebuie să 

fie prezenți minimum 8 consilieri. Prefectura suprascrie hotărârile.  

Dl. consilier Korpos Levente propune scoaterea articolului 2. Rămâne numai articolul 1, 

pentru că este contradicție între cele două articole, scriind 5 ani într-unul și unu în celălalt. 

(pentru stocare înregistrărilor video). 

Dl. Primar: Fie președintele de ședință comandă o pauză de 10 minute și o clarificăm sau o 

aducem la următoarea ședință a consiliului. Dl. primar propune ca data viitore să fie prezentat.  

Secretarul general a prezentat partea relevantă a procesului-verbal din decembrie.  



Președintele de ședință supune votării propunerea dl-lui consilier Korpos Levente. Toți 

consilierii sunt de acord.  

Dl. consilier Korpos Levente propune următorul redactare: „Lehet tartani úgy is”.  

„Și pe care se pot ține.” (pentru ședințele online).  

Dl. consilier Székely Álmos: Articolul 44 prevede că vizionarea înregistrărilor video trebuie 

solicitată de la Consiliul Local, iar în articolul 38 scrie că înregistrare video are scop ca pe 

baza acestuia se va întocmi procesul verbal. Există o contradicție, pe de o parte, ședința 

consiliului este publică, iar pe de altă parte, procesul-verbal se face pe baza înregistrării video, 

cu toate acestea, dacă cineva cere, este necesar acordul tuturor consilierilor. Deși s-a spus că 

uneori este nevoie de o majoritate de două treimi, toată lumea de aici trebuie să fie de acord. 

Este ceva care este de fapt descris, și se poate citi de pe site-ul comunei. În acest fel, consider 

că articolul 44 nu are sens. Propun scoaterea acestuia și încărcarea pe site-ul web sau, dacă 

cineva solicită, să poate urmări fără acord. 

Dl. Primar: Părerea mea este că nu se contrazice unul pe celălalt. Propun să rămână așa, și pe 

baza solicitărilor se poate consulta. Desigur se poate modifica dacă așa credeți data viitoare.  

Secretar general: Hotărârea trebuie modificată sau revocată. Acest lucru poate fi modificat 

aici, dar cealaltă hotărâre este încă în vigoare. 

Dl. Primar: Vom aduce acea hotărâre spre dezbatere?  

Dl. Consilier Székely Álmos: Propun aceasta.  

Președintele de ședință supune votării propunerea dl-lui consilier Korpos Levente. Toți 

consilierii sunt de acord.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 46/2020. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.52/2020 privind stabilirea indemnizației de ședință la care 

au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Ciumani, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Indemnizația este plătit dacă participați la cel puțin 

o ședință de consiliu și o ședință de comisie de specialitate pe lună.  

Dl. consilier Korpos Levente: S-a modificat ceva, dacă cineva nu a participat la una dintre 

ședințele sau reuniunile comisiei din luna precedentă, nu a primit 100%. A primit suma 

proporțională cu care a participat. Este suficient participarea la o ședință? 

Secretar general: Așa este modificată legea, așa cum este scris aici. Primește complet. 

Dl. consilier Benedek Árpád: Înainte, dacă nu ai participat la toate, nu ai obținut suma totală.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 47/2020. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.44/2020 privind aprobarea schimbării denumirii grădiniței nou 

construite din denumirea de Csaloka în denumirea de Bobita, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este vorba despre grădinița nou construită, o cerere 

din partea școlii de a se numi Bobita. 

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 48/2020. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.47/2020 privind aprobarea modificării organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Prezintă organigrama. Propunem două modificări: 

departamentele subordonate viceprimarului ar trebui transferate primarului, astfel încât acesta 



să poată prelua procesele de lucru. Este transferat temporar numai. Există un post în 

departamentul fiscal care se propune a fi transformat într-un post de consilier.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Punctul a) postul va fi desființat sau va fi creată una 

nouă sau acum cum ar fi? În limba maghiară, este altfel.  

Dl. Primar răspunde: Desființăm una și creăm una nouă.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Noi putem desființa un post? 

Dl. Primar răspunde: Consiliul Local decide asupra acestui lucru.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Ce fel de studiu este necesar? 

Dl. Primar răspunde: Este necesar studii superioare. Este necesar la cabinetul primarului.   

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Mai exact, ce a făcut-o necesară? Există o persoană 

anume la care te gândeai?  

Dl. Primar răspunde: Angajamentele și perioada care urmează necesită acest post.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Te-ai gândit la o anumită persoană? 

Dl. Primar răspunde: Da.  

Dl. Consilier Székely Álmos: Pot să întreb cine este? 

Dl. Primar: Nu voi da un răspuns.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 49/2020. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.53/2020 privind aprobarea situației financiare al execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2020, 

Dl. Primar prezintă informațiile despre BVC pe capitole, venituri. Prezintă situația financiară 

trimestrială.  

Dl. Consilier Korpos Levente: Informații noi pentru mine este că o companie din Miercurea 

Ciuc se ocupă de măsurători cadastrale. Cum merge? Putem afla mai multe?  

Dl. Primar răspunde: Este însărcinat EUROTOP SRL, dl. Faur Róbert. Anul trecut a fost 

semnat contractul, este vorba despre 920 de parcele, adică 13 sectoare. La sfârșit va exista 

titlu de proprietate și înregistrare a registrului funciar. Când toate acestea vor fi făcute, va fi 

plătit.  

Dl. consilier Korpos Levente:  Patinoar, sala de sport și teren de sport. Pot fi progrese anul 

acesta? 

Dl. Primar răspunde: În cazul sălii de sport și al terenului de sport, mai întâi trebuie să 

cumpărăm un teren și apoi putem merge mai departe. Anul acesta va exista expertiză pe 

patinoar. 

Dl. consilier Korpos Levente:  Există un plan de reabilitare a școlii nr. 1? O putem cheltui? 

Există progrese? Dl. Primar răspunde: Da. Este în parcurs.  

Dl. consilier Korpos Levente:  Construirea rețelei de energie electrică în Lok? 

Dl. Primar: Trebuie să facem un PUZ, astfel încât să poată fi implementat.. 

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 50/2020. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.54/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020, 

Dl. Primar: În prezent nu există venituri noi, dar este necesar modificarea: regrupare la partea 

străzilor pentru lucrări de întreținere și deszăpezire (virari de credite). 

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 51/2020. 



 

10. Proiect de hotărâre nr.55/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de 

construcții unui diriginte de șantier pentru realizarea investiției ”Reabilitarea și dotarea 

grădiniței Csaloka, comuna Ciumani, județul Harghita” 

Dl. Primar prezintă proiectul. Cu procedura achiziție directă a fost însărcinat 

ATUPROFESSING SRL, am lucrat cu ei de mai multe ori.  

Dl. consilier Péter László întreabă: AVASI PRD SRL a fost singurul care a participat?  

Dl. Primar răspunde: Da, a fost singurul.  

Dl. consilier Péter László: Am verificat și este o firmă cu 0 angajați.  

Dl. Primar răspunde: Știm și noi. Am verificat când a fost licitația. Dar nu am avut cu ce să 

excludem. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Când va începe lucrările dirigintele de șantier? 

Dl. Primar răspunde: Vine cel puțin de două ori pe săptămână. 

Dl. Primar și Dl. consilier Székely Álmos vorbesc despre lucrări. 

Dl. Primar detaliază în continuare planul și lucrările. 

D-na consilier Nagy Erzsébet întreabă: Cui trebuie să raporteze dirigintele de șantier? 

Dl. Primar răspunde: Primarului, beneficiarului. El este reprezentantul beneficiarului.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 52/2020. 

 

 

11. Proiect de hotărâre nr.56/2020 referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de 

finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA 

CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”,   

Dl. Primar prezintă proiectul: 305 tablete cu abonament la internet de 2 ani, laptopuri pentru 

cadre didactice, achiziționarea echipamentelor pentru săli de clasă pentru educație hibridă. 

Prezintă cererea școlii, 2% deductibil, plus mai sunt cheltuieli neeligibile. Am însărcinat o 

firmă de specialitate. Prezintă procedura proiectului.  

Dl. consilier Czirják Lehel întreabă: Trebuie să plătim firmei și în cazul în care cererea de 

finanțare nu câștigă? 

Dl. Primar răspunde: Nu include premiu (taxă) de succes, numai întocmirea și predarea 

documentelor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Care este firma? 

Dl. Primar răspunde: Csák Laci și grupul său.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Cum a devenit 305 din 400? 

Dl. Primar prezintă situația cererilor primite de la școală.  

Dl. consilier Korpos Levente vorbește despre situația preșcolarilor.  

Dl. Primar răspunde: Nu se poate depune cerere de finanțare pentru preșcolari, numai pentru 

elevii din clasele 0-8.  

Dl. consilier Székely Álmos: La ultima ședință a consiliului a fost vorba despre achiziționarea 

echipamentelor, apoi decontăm cu finanțare ulterioară. 

Dl. Primar răspunde: Procesul a fost pornit. A fost licitație pentru achiziționarea tabletelor, au 

fost 3 ofertanți, dar niciunul nu a făcut o ofertă adecvată. Prezintă licitația și ghidul.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 52/2020. 

 

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



- Cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de 

conducere a școlii 

Dl. Primar prezintă cererea școlii de a numi doi membri ai consiliului local în consiliul școlar.  

Dl. consilier Köllő Csaba acceptă. 

Dl. consilier Korpos Levente cere să fie acceptat de o persoană care poate veni la ședințe.                      

D-na consilier Nagy Erzsébet acceptă. 

Dl. Primar prezintă situația epidemiologică din comună.  

Dl. consilier Czirják Lehel întreabă: Dacă devine verde, restricțiile pot fi relaxate?  

Dl. Primar răspunde: De exemplu va modifica programul de deschidere a barurilor. 

Dl. Primar spune că vor fi schimbate țiglele sălii de sport, în garanție.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că a vorbit cu dl. Viceprimar, care a spus că nu are factura 

în original, din acest motiv nu se poate schimba țiglele. 

Dl. Primar răspunde: Nu am găsit-o, pentru că nu există la noi. CNI a comandat de la o 

companie. Executantul a cumpărat de la Sazy țiglele, așa pe această cale am putut se începem 

procedura și am reușit cu succes.  

Dl. consilier Czirják Lehel prezintă informațiile primite de la vârstnici cu privire la comerț 

ambulant. 

Dl. primar prezintă situația. La următoarea ședință vom aduce hotărâre cu privire la activități 

de comerț ambulant.   

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Piatra a fost transportată de la carieră de către 

companie? 

Dl. Primar: Este acolo, nu l-a transportat. S-au vândut 10.000 de tone, am folosit 8 tone. A 

transportat 3 tone. 

Dl. consilier Korpos Levente: La strada Temető ar trebui o oglindă. 

Dl. Primar răspunde: Am indicat către Administrația Drumurilor Județene, probabil vom 

ajunge acolo să cumpărăm noi. 

Dl. consilier Gergely József: Atunci și la colțul străzii Alszeg ar trebui.  

Dl. consilier Korpos Levente vorbește despre e-mailul primit astăzi în legătura gunoiului.  

Dl. Primar răspunde: Va fi curățat.  

Dl. consilier Benedek Árpád: Transportul deșeurilor din pădure trebuie organizat.  

Dl. consilier Korpos Levente: Au spus locuitorii din bloc că, copiii romi s-au uitat la mașini 

pentru a vedea care este deschisă și au fost și pe strada Temető. 

Dl. Primar: Poliția trebuie să fie anunțată că este responsabilitatea lor. Dar ni se poate spune 

să intervenim mai repede. 

Dl. consilier Benedek Árpád spune opinia despre întâlnirea iubitorilor de cai, care poate fi 

legat de cazul menționat mai sus. 



Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Noi, consiliul, am dat permisiunea de a organiza acest 

eveniment? 

Dl. Primar răspunde: Nu am dat, nici nu trebuie să dăm.  

Dl. consilier Székely Álmos: Csata Andrea a semnalat în repetate rânduri lămpi solare la 

trecerile de pietoni. 

Dl. Primar răspunde: Am notat, dar nu m-am ocupat de asta. Noul viceprimar mă va ajuta. 

 

 

Președinte de ședință         Secretar general  

Csiki Csaba          Balogh Zita  

 

 

 

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


