
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 25. ianuarie 2021. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată la inițiativa dl-lui primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția Primarului 

comunei Ciumani nr. 30/20.01.2021 și invitată prin invitația Secretarului general al comunei 

nr.185 din 20.01.2021.  

La ședință sunt prezenți toți consilieri. (Dl. consilier Csata Etele a sosit la discutarea punctului 

2 de pe ordinea de zi.) 

Președintele de ședință este dl. consilier Domokos Árpád, care anunță ordinile de zi: 

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna decembrie 2020, 

2. Proiect de hotărâre nr.45/2020 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-

2022 din Comuna Ciumani, 

3. Proiect de hotărâre nr.76/2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

normală a mandatului de consilier local al domnului Szocs Csaba, 

4. Proiect de hotărâre nr.77/2020 privind  aprobarea bugetul proiectului ”ECHIPAMENTE IT 

PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”, 

5. Proiect de hotărâre nr.1/2021 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes 

local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2021, 

6. Proiect de hotărâre nr.2/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii 

Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2021, 

7. Proiect de hotărâre nr.4/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care 

aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, 

8. Proiect de hotărâre nr.5/2021 aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți 

al comunei Ciumani pe anul 2021, 

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

 

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

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna decembrie 2020, 

 

Președintele de ședință supune votării procesele verbale întocmite în luna decembrie.  

Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr sunt de acord 10, abținere 2 (Korpos Levente și 

Székely Álmos). 

 

2. Proiect de hotărâre nr.45/2020 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul șolar 

2021-2022 din Comuna Ciumani, 

Dl. Primar aduce la cunoștință că în fiecare an, consiliul local este responsabil cu aprobarea 

rețelei școlare pentru anul școlar. Acum pentru anul școlar 2021-2022. Descrie rețeaua 

școlară. 

A sosit dl consilier Csata Etele. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Cum stau lucrările la grădiniță, se pot finaliza la 

termen? 

Dl. Primar răspunde: Nu pot să spun.  

Dl. consilier Benedek Árpád: Decretul recent al Ministerului Educației afectează această 

decizie? 

Dl. Primar răspunde: Nu știu dacă afectează.  

 



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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 1/2021. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.76/2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea normală a mandatului de consilier local al domnului Szőcs Csaba, 

Dl. primar aduce la cunoștință că dl. consilier Szőcs Csaba și-a dat demisia din mandatul său 

de consilier, având în vedere că a fost numit în funcția de consilier al primarului.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 2/2021. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.77/2020 privind  aprobarea bugetul proiectului 

”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL 

HARGHITA  

Dl. Primar spune că acest proiect a fost discutat anterior, au cerut ca sumele să fie detaliate la 

articolul 2, inclusiv deductibilă.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: În septembrie, împreună cu consiliul anterior, am votat 

o decizie similară, unde a rămas blocată? 

Dl. Primar răspunde: S-a blocat în achizițiile publice. A fost organizată o licitație pentru 

tablete, nici unul dintre ofertanți nu a fost corespunzătoare. Mai departe detaliază informațiile 

despre proiect.  

Dl. consilier Csiki Csaba: A existat o problemă pe piața IT în toamnă, tabletele nu au putut fi 

obținute, este posibil acum? 

Dl. Primar răspunde: Probabil că, da. Mai departe detaliază licitația și proiectul.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Au rămas parametrii deja existente? 

Dl. Primar prezintă niște parametri referitoare la tablete.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 3/2021. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.1/2021 privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de 

interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2021 

Dl. Primar spune că coordonarea acestei echipe este competența d-lui viceprimar, el a ajutat la 

întocmirea acestui lucru. Descrie sarcinile care trebuie îndeplinite. Spune că pe baza 

propunerii d-lui viceprimar a fost adăugată o nouă secțiune, lucrări de deszăpezire din fața 

locuințelor persoanelor vulnerabile, persoanelor vârstnice. Lucrări de sortare a deșeurilor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă este legal lucrările de deszăpezire în fața 

locuințelor persoanelor vulnerabile.  Felicitări viceprimarului pentru idee.  

Dl. Primar răspunde: Trotuarul este o zonă publică, toți locuitorii sunt obligați să curețe 

șanțurile și trotuarul. Este încadrat în hotărâre și în statutul comunei.  

Dl. consilier Székely Álmos: Cui îi aparține căminul cultural și terenul din fața primăriei? 

Dl. Primar: Întreaga zonă ne aparține.   

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 4/2021. 

 

 

 

 



6. Proiect de hotărâre nr.2/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii 

Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2021, 

Dl. Primar spune că școala a depus o cerere, există un excedent bugetar, care este de 11.500 

de lei, vor să folosească pentru costurile lor (bold de casa).  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5/2021. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.4/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, 

care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, 

Dl. Primar spune că în cazul măsurării cadastrale al școlii a fost observat că suprafețele 

proprietății publice nu se potrivesc la școala, în centrul comunei și la cabinetul medical. 

Prezintă modificările anexelor. 

Dl. consilier Benedek Árpád are un comentariu.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 6/2021. 

 

  8. Proiect de hotărâre nr.5/2021 aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor 

precedenți al comunei Ciumani pe anul 2021, 

Dl. primar spune că suma din propriile resurse, care este un surplus bugetar, propunem să îl 

folosim pentru extragerea lemnului. Bineînțeles excedentul este mai mare, dar nu este necesar 

să-l folosim.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 7/2021. 

 

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

Dl. Primar:  

 Detaliază sarcinile dl-lui Szőcs Csaba în calitate de consultant: consultanță în domeniul 
politicii de tineret, definirea măsurilor de politici pentru tineret, cooperarea cu tinerii, 

tinerii ar trebui să vadă un viitor previzibil în comuna Ciumani și este responsabil de mediu 

și membru în echipa de proiect. 

 Acest lucru a fost discutat anterior, și în presă a apărut că Joseni și Suseni au înființat o 

companie pentru funcționarea serviciului de apă și canalizare. Detaliază situația. 

Comentarii din partea domnului consilier Székely Álmos, domnului consilier Benedek Árpád 

și domnului consilier Csata Etele.  

Dl. consilier Székely Álmos propune ca primarii din Joseni și Suseni să fie invitați atunci 

când se discută subiectul. 

 Dl. Primar aduce la cunoștință că plănuiește să organizeze o adunare comunală. Se 
gândește să fie transmis în direct pe facebook. Trebuie să așteaptă contul de execuție, de 

acolo începe raportul financiar. Acest lucru va avea loc probabil în al doilea weekend din 

februarie. 

 Am început diferite planificări. Descrie pachetele legate de modernizarea drumurilor. 

 De către actualul guvern, sperăm să putem obține mai multe resurse. 

 Propune ziua de marți pentru următoarele ședințe de consiliu. Dl. consilier Székely Álmos 
are un comentariu.  

Dl. consilier Székely Álmos cere o prezentare mai detaliată a capitolelor bugetare.  

Dl. consilier Köllő Csaba este vorba despre 15 planuri de dezvoltare, este inclus terenul de 

sport? În cazul unui teren de sport trebuie căutată un teren?  



Dl. Primar: Da, există. Odată ce cererea a fost depusă la CNI, putem trece mai departe când 

este clar situația terenului.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă se poate extinde echipa de proiect? 

Dl. Primar răspunde: Există și o astfel de idee, iar ședința următoare va fi pe ordinea de zi 

modificarea organigramei primăriei, depinde de buget.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă a fost cerută oglindă la strada Temető? 

Dl. Primar răspunde: Au fost aici de la Dispeceratul Drumurilor. A fost efectuată o inspecție 

la fața locului, a fost cerută pentru P-ța Borsos Miklós, strada Alszeg și strada Temető. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre indicatoare solare pentru semnalizarea trecerilor 

de pietoni. 

Dl. Primar: A fost solicitat, împreună cu indicatoare de viteză, pentru creșterea siguranței. Va 

mai fi o cerere înainte de adoptarea bugetului. 

Dl. consilier Köllő Csaba: A existat un chestionar online din partea consiliului județean 

privind viața sportivă. Funcția de vară a terenului de hochei ar putea fi teqball, acesta este un 

sport nou, dacă ar exista o cerere pentru acesta, comuna ar putea sprijini?  

Dl. Primar răspunde: La patinoar a fost contractat studiul, aceasta determină restul. Dar ideea 

este bună. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă sunt noutăți în legătură cu televiziunea locală.  

Dl. Primar răspunde: Nu există canal pentru canal regional.  

Dl. consilier Gergely József: Colaborare cu Remete Tv?  

Dl. Primar spune: Vreau un studiu despre câți oameni au acces la Remete Tv. Dacă au acces, 

atunci suntem deschiși la cooperare. 

Dl. consilier Korpos Levente: La Ditrău vor fi alocați pomi fructiferi, propune să introducem 

și acest lucru, similar cu distribuția florilor. 

Dl. Primar răspunde: Florile au fost plantate în domeniul public, din această cauza am 

îndrăznit să începem.   

Dl. consilier Székely Álmos: Erau mulți copaci de-a lungul drumului Principal, inițiază 

replantarea. 

Dl. Primar propune căutarea opțiunilor.  

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL  

Domokos Árpad        Balogh Zita  
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