
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 24. septembrie 2021. la ședința extraordinară online a Consiliului Local 

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

Primarului comunei Ciumani nr. 144/20. septembrie 2021 și invitată prin Invitația secretarului 

general al comunei nr.3058 din 20.09.2021. Invitația și materialele ședinței au fost trimise prin 

adresa csomafalvi_onkormnyzat@googlegroups.com. Tot pe această cale au fost transmise 

referatele, propunerile și părerile celor prezenți la ședință. Voturile s-au exprimat prin telefon 

și e-mail. Președintele de ședință este dl. consilier Gergely József. La ședință sunt prezenți toți 

consilieri. Ordinile de zi pe baza dispoziției și invitației, sunt următoarele: 

1. Proiect de hotărâre nr. 51/2021privond aprobarea indicatorilor tehnico/economici 

actualizați al investiției ”Reabilitarea sediului primăriei în comunei Ciumani, județul 

Harghita” 

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

 

1. Proiect de hotărâre nr. 51/2021privond aprobarea indicatorilor tehnico/economici 

actualizați al investiției ”Reabilitarea sediului primăriei în comunei Ciumani, județul 

Harghita” 

Dl. Primar aduce la cunoștință că pe baza noului legii apărute avem posibilitate de a depune o 

cerere de finanțate în plus, pentru investițiile din cadrul PNDL, până la 27 septembrie În cazul 

nostru este reabilitare a primăriei, am depus cererea. Pe lângă cerere, este necesară și hotărârea 

consiliului local de aprobare a bugetului de investiții. În acest sens, valoarea totală va rămâne 

așa cum sa decis, dar vor fi solicitate finanțări publice suplimentare, astfel încât valoarea 

deductibilă să fie mai mică. 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.52/2021 

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

- nu au fost discutate alte probleme. 

 

Întocmit, Referent: Erős Boglárka pe baza H O T Ă R Â R II nr.16/2020 privind aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe 

timpul stării de urgență și de alertă.  
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