
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 7. septembrie 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.106 din. 31 august 2020 și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr.2898 din 31.08.2020.  

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește dl. consilier Domokos Árpád si dl. consilier 

Orbán Vilmos, deoarece sunt bolnavi. 

Președintele de ședință este d-na. consilier Csata Andrea, cine anunță proiectul ordinii de zi: 
1.  Aprobarea procesului-verbal întocmit la ședința ordinară din iulie și ședințele 

extraordinare din august   2020 

2. Proiect de hotărâre nr.36/2020 privind  aprobarea situației financiare al execuţiei 

bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie  al anului bugetar 2020  

3. Proiect de hotărâre nr.40/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020 

4. Aprobarea rectificării unor hotărâri 

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

Președintele de ședință întreabă dacă există propunere de modificare a ordinelor de zi.  

Nu este. Președintele de ședință supune votării. Toți consilieri prezenți sunt de acord. 

 
1. Aprobarea procesului-verbal întocmit la ședința ordinară din iulie și ședințele 

extraordinare din august   2020 

Dl. consilier Korpos Levente: În procesele verbale la punctul 4. apară 750.000 de lei ca sursă 

proprie. În notița mea este scrisă 775.000 de lei. Care este suma corectă? În procesul verbal 

scris în limba română, Király Szabolcs este scris ca președinte de ședință, dar Csata Andrea a 

fost. Pe lângă asta, este în regulă.  

Király Boglárka referent răspunde: A fost corectat, mulțumesc pentru observație.  

 

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 9  la număr sunt de 

acord 9. 

 
2. Proiect de hotărâre nr.36/2020 privind  aprobarea situației financiare al execuţiei 

bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie  al anului bugetar 2020  

Dl. Primar spune că în conformitate cu legislația în vigoare, că bugetul aprobat ar trebui 

prezentat Consiliului Local la fiecare 3 luni. A sosit dl. viceprimar Jánosi Borsos Attila. 

Dl. Primar Primarul descrie implementările pentru secțiunile de venituri și cheltuieli între 

ianuarie și iunie. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Unde este încadrat programul de înfrumusețarea 

comunei.  

Dl. Primar răspunde: Aceasta nu apară separat aici, este la capitolul 54, în categoria programe.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: De ce au venit atât de puțini bani din proiecte? 

Dl. Primar răspunde: Deoarece acestea sunt plătite după decontare, ceea ce se face prin 

plasarea decontării, îl redirecționăm și îl trimitem pe baza acestuia. Detaliază în continuare 

starea proiectelor în acest sens. 

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii adică 10 la număr sunt de acord 10, 

se adoptă HOTĂRÂREA nr. 38/2020. 

 



3. Proiect de hotărâre nr.40/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020 

Dl. Primar aduce la cunoștință că: Cu HG 218/2020 ni s-au dat 24.000 de lei pentru repararea 

pagubelor cauzate de inundații. Din sumele alocate pe baza OUG 135/2020 Ciumani a primit 

96.000 de lei pentru cheltuieli sociale, s-a retras 5.000 de lei în cazul tichetele de la grădiniță, 

și au aprobat 14.000 de lei pentru elevi cu nevoi educaționale speciale. La secțiunea educație 

au intrat 105.000 de lei. Astfel partea veniturilor se modifică cu 129.000 de lei. Va apărea și la 

partea cheltuielilor, și mai sunt regrupări. Prezintă elementele principale la părțile venituri și 

cheltuieli. Vorbește despre solicitarea școlii care a fost trimisă și prin e-mail, legate de 

achiziționarea de mijloace IT necesare pentru educație online/hibrid. Pentru realizarea 

acestuia au fost depuse 125.000 de lei, probabil va fi o ședință în care vom suplimenta 

bugetul. Vorbește detaliat despre program. Guvernul din fonduri UE și din surse proprii vrea 

să-l finanțeze. Unele specificații au fost publicate de ex. descrierea tehnică a tabletelor, 

indiferent dacă este vorba de un serviciu de internet sau nu depășește valoarea de 200 euro / 

bucată. Pe baza cererii școlii, depășește valoarea sub care ar putea fi cumpărată prin achiziții 

directe. Suma poate fi rambursată ulterior.  

A sosit dl. Consilier Köllő Gábor. 

Dl. Primar spune că există mai multe întrebări cu privire la procesul de achiziție, deci nu 

există unde să clasificăm. Vorbește și despre negocierile cu școala. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Ieri am întrebat-o pe d-na directoare, cum este cererea, 

ea a spus că la primărie trebuie 26 de laptopuri, proiectoare etc. și cei care sunt la sfârșitul 

cererii sunt necesare și acei dezinfectanți.  

Dl. Primar răspunde: Atunci nu au nevoie de tablete? 

D-na consilier Csata Andrea răspunde: Așa a spus că nu trebuie.  

Dl. Primar detaliază în continuare ceea ce se poate ști despre program și poartă un dialog cu 

d-na consilier Csata Andrea cu privire la cererea formulată și dialogul cu d/na directoare. 

D-na Consilier Csata Andrea: Ceea ce a spus cu siguranță, cele 26 de laptop-uri, proiectoare și 

cel mai important este dezinfectantul.  

Dl. Primar  spune că a fost verificat ce au obținut din proiectele de până acum. Cu toate 

acestea, că nu au scris sume, numai nevoile, colegii au alocat sumele, și pe baza acestuia este 

propus suma de 125.000 de lei. Noi vom cumpăra și achiziționa. Modificarea de 125.000 de 

lei va apărea la partea cheltuieli, la capitolul 61. pentru educație hibridă și pentru protecția 

împotriva virusului. Dezinfectanți și orice material IT care nu este o tabletă.  

Dl. consilier Korpos Levente: Să invităm directoarea la ședința consiliului.  

Dl. Primar spune: Deocamdată nu propune o sumă mai mare, dar poate fi invitată.  

Dl. consilier Király Szabolcs prezintă opinia lui în acest sens. 

Fac o pauză să o cheme pe directoare. 

După o pauză, sosește directoarea. 

D-na consilier Csata Andrea salută directoarea și explică motivul invitației.  

D-na directoare Antal Teréz prezintă cererea.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Eu așa am înțeles că nu mai este nevoie de tablete acum. 

Sau că școala este inclusă într-un program. 

D-na directoare Antal Teréz spune: Nu, nu am spus asta. Este o mare nevoie. Nu se știe câte 

tablete dau la nivel național. Detaliază ceea ce știe despre program.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Nu există informații, cât poate ajuta ministerul? 

Primarul și directoarea au un dialog despre metoda educației, echipamentele care urmează să 

fie achiziționate și procedura de achiziție publică. 



Mulțumesc directoarei pentru prezență. Directoarea pleacă de la ședință.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă: Văd bine, că jumătatea sumei va fi folosit pentru 

achiziționarea măștilor și dezinfectanților? 

Dl. Primar răspunde: Da.  

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii adică 11 la număr sunt de acord 11, 

se adoptă HOTĂRÂREA nr. 39/2020. 

 

4. Aprobarea rectificării unor hotărâri 

Dl. Primar spune că prefectura a propus niște modificări în  hotărârea: Regulamentului 

autorizarea activităților de comerț ambulant. În acest sens Primăria nu poate da autorizație 

numai aviz. Și în cazul sancțiunilor nu se poate da și amendă și interdicție de 3 luni. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Nu ar fi mai eficient să primească o interdicție de 3 luni 

în locul unei amenzi? 

Secretar general răspunde: Nu poate fi pentru că există sancțiuni, cine le poate aplica și numai 

acestea pot fi aplicate. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă nu dăm autorizație, nu poate să vinde? 

Dl. Primar răspunde: Nu poate vinde, dacă nu este dispus să facă bagajul și să pleacă, putem 

chema poliția. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: În Joseni la intrare este afișat că activitatea de comerț 

ambulant este interzis. Ar trebui să-l întrebăm pe dl. primar cum funcționează, pentru că 

implică zgomot și gunoi. Eu aș susține asta.  

D-na consilier Molnár Eszter spune că există bătrâni care cumpără pâine și carne în acest fel.  

Dl. Cîconsilier Bendek Árpád în legătură cu asta spune un exemplu.  

Și dl. Primar prezintă opinia lui.  

 

Președintele de ședință supune votării propunerile modificative. Dintre consilierii adică 11 la 

număr sunt de acord 10, 1 abținre (Korpos Levente).  

 

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

Dl. Primar spune că a semnat contractul pentru lucrările de reabilitare a grădiniței Csalóka cu 

o firmă din județul Satu Mare. Lucrările vor începe în curând.  

Dl. Viceprimar propune membrilor consiliului de administrație să clarifice dacă sunt necesari 

atât de mulți dezinfectanți.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre lampa de trecere solară. Am primit un răspuns la 

asta? 

Dl. Primar răspunde: Nu, pentru că nu a fost cerut.  

D-na consilier Csata Andrea spune: În multe locuri pavajul de asfalt s-a scufundat, acolo 

putem aștepta repararea? 

Dl. Primar răspunde: A fost depus în buget, se rezolvă. 

Dl. Viceprimar spune: Mâine, poimâine vor veni și vor rezolva.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: În cele din urmă nu Consiliul Județean ci Administrația 

Drumurilor Județene vor rezolva problema? 



Dl. Primar răspunde: Administrația Drumurilor Județene este subordonat Consiliului 

Județean.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: În anul acesta canalizarea la pădure până unde va fi 

făcută? 

Dl. Primar răspunde: Este în interesul executantului să construiască totul, depinde de vreme. 

Cred că anul acesta termină acolo pentru că trebuie să construiască o altă parte spre 

Veresvirág.  

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă: De ce este important să pună atât de adânc.  

Dl. Primar răspunde: Inginerul a dat profunzimea, știe asta.  

 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.  

 

Președinte de ședință         Secretar general 

 Csata Andrea                       Balogh Zita  

      

   

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


