
Proces verbal 

 Încheiat azi la data de 27. iulie 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. 118/2021 și invitată prin invitația Secretarului general al comunei nr.2343 

din 19.07.2021.  

La ședință sunt prezenți toți consilierii.  

Dl. consilier Benedek Árpád a sosit când a fost prezentat al doilea ordinea de zi. 

Președintele de ședință este dl. consilier Gergely József, care anunță ordinile de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna iunie, 

2. Proiect de hotărâre nr.26/2021 privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică ”CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMAD-BALVANYOS” 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, 

3. Proiect de hotărâre nr.41/2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al Comunei Ciumani, actualizată, 

4. Proiect de hotărâre nr.43/2021 privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului 

de venoituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2021, 

5. Proiect de hotărâre nr.44/2021 privind aprobarea situației financiare al anului 2020 al SC 

GOSPOD SERV SRL Ciumani, 

6. Alegerea preşedintelui de şedinţă, 

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

Este prezent dl. Gál Attila administratorul SC Gospod Serv SRL, el cere ca punctul de pe 

ordinea de zi care îl privește să fie avansat. Proiectul de hotărâre nr. 44 /2021 privind aprobarea 

situației financiare al anului 2020 al SC GOSPOD SERV SRL Ciumani. 

Toți consilierii prezenți sunt de acord.  

1.  Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna iunie, 

Președintele de ședință supune votării procesul verbal întocmit în luna iunie.  

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

Székely Álmos-Szilveszter) 

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.26/2021 privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică ”CIOMAD-BALVANYOS”, CSOMAD-BALVANYOS” 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, 

Dl. Primar descrie funcționarea ADI în general în câteva cuvinte. El spune că Ciumani este 

membru al mai multor astfel de asociații de dezvoltare intercomunitară. Spune că între timp s-

a dovedit că există posibilitatea ca regiunea județelor Harghita și Covasna să primească 

finanțare UE separată. Ar trebui gândit ca un program LEADER. Acesta va promova 

dezvoltările integrate teritoriale. Mai departe prezintă scopurile. Cuantumul taxei este votat la 

adunarea generală. De obicei acesta este numărul de locuitori / an, aproximativ 1 lei. Prezintă 

proiectul de hotărâre. 



Dl. consilier Benedek Árpád: Cotizația anuală distinge dacă contribuim mai puțin decât, de 

exemplu, Miercurea Ciuc  

Dl. Primar răspunde cu nu.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 42/2021.  

 

3. Proiect de hotărâre nr.41/2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al Comunei Ciumani, actualizată, 

Dl. Primar spune că a fost necesar să se evalueze la ce tipuri de dezastre este expusă comuna, 

aceea cum se rezolvă și ce fel de surse sunt planificate.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.43 /2021.  

 

4. Proiect de hotărâre nr.43/2021 privind aprobarea situației financiare al execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2021, 

Dl. Primar spune că materialele au fost trimise prin e-mail, pe baza acestuia detaliază părțile de 

venituri și cheltuieli.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.44 /2021.  

 

5. Proiect de hotărâre nr.44/2021 privind aprobarea situației financiare al anului 2020 

al SC GOSPOD SERV SRL Ciumani, 

Dl. administrator Gál Attila prezintă bilanțul, care este cerut de lege.  Trebuie efectuat printr-

un audit extern. Între timp, sosește consilierul Benedek Árpád. Vorbește despre principalele 

activități, a fost și o evaluare fiscală. În general, nu a fost o mare problemă. 

Dl. Administrator continuă raportul, spune că a fost modificat codul CAEN, serviciul public de 

iluminat public este încă în curs de negociere, lucrările vor continua din toamnă. 

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.45 /2021.  

 

6. Alegerea preşedintelui de şedinţă,, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, este propus dl. viceprimar Király Szabolcs. Locțiitor  

dl. consilier Korpos Levente.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.46 /2021.  

 

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

Dl. Primar revine la subiectul ședințelor din trecut ale consiliului cu privire la solicitanții de 

îmbunătățire a drumurilor, a secțiunii care leagă străzile Rokaly și Akadán. Spune că a primit 

răspuns referitor la oportunitate, care a fost trimis consilierilor prin e-mail.  

Dl. consilier Gergely József propune să fie pus pe lista de așteptare.  

Dl. Primar spune că comisia de specialitate a avut o ședință, referitor la repararea drumurilor 

de câmp și au clasat drumurile. Pe baza acestui fapt putem răspunde că a fost inclus, dar într-



adevăr nu este printre primele. A fost un total de 5 km secțiune. A completat acest lucru, acolo 

unde a considerat potrivit, cu adăugarea străzii Akadán și Mérmartja. 

Cerere de despăgubire a numitului Csata Csaba. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că cererea este în legătura cu problema canalizării de pe strada 

Huszár. A fost efectuată o inspecție la fața locului, a fost întocmit un proces verbal în care a 

fost constatat că cererea de despăgubire este justificată, dar este incompletă, deoarece erau 

necesare chiar și documentele care dovedeau proprietatea. Este important ca casa nu poate fi 

asigurată, pentru aceasta este necesar un certificat notarial. Este vorba de 2.500 de lei. Vorbește 

despre rezolvarea problemei. Acest lucru necesită hotărârea consiliului local. 

Dl. consilier Gergely József întreabă:  Retrospectiv, a existat deja un astfel de precedent pentru 

despăgubiri? 

Dl. Primar răspunde: Nu a existat.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că sunt 11 poziții pe drumurile de câmp. A fost pregătit procesul 

verbal care este baza lucrărilor. Descrie drumurile și lucrările necesare pentru aceasta. A avut 

loc și o inspecție pe teren. Propunerea este să anunțăm clacă, în primul rând pentru a se adresa 

proprietarilor afectați, pentru a curăța sălcii, pentru a recolta iarba, astfel încât șanțurile să poată 

fi curățate, pentru scurgerea apei.  

Dl. consilier Gergely József spune: Când va fi reparată partea străzii Völgy, ar trebui repara și 

strada Madarászok, sunt necesare lucrări de umplere a gropilor.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Firma lui Lajos poate repara o porțiune de drum atât de 

lungă? 

Dl. Primar răspunde cu da.  

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

referitor la modul și locul reparării. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că procedura de achiziție a lucrărilor a fost finalizată, încep deja 

să lucreze săptămâna aceasta. 

Dl. consilier Benedek Árpád: Ar fi bine și repararea drumului care duce spre Jézus lába 

nyoma.Să fie accesibil cu vehicule offroad. 

Dl. Primar răspunde: Să păstrăm acest loc pentru drumeții.  

Dl. Primar prezintă lista numelor străzilor. În 1997 a existat o decizie a consiliului în acest sens. 

Spune că propunerile au fost adunate de la locuitori. Va urmări un proces verbal. Lista numelor 

străzilor va fi, de asemenea, inclusă în ziar. Descrie modificările. 

Comentarii din partea domnului consilier Köllő Csaba, domnului consilier Korpos Levente, 

domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Székely Álmos, domnului consilier 

Csiki Csaba, domnului consilier Gergely József, domnului consilier Sándor Szilveszter.  

Dialog despre denumirea străzii laterală din strada Déllő.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre lucrările de canalizare. 



Dl. Primar răspunde: Termenul a fost prelungit până pe 8 august.  

Dl. consilier Korpos Levente: Rețea electrică în pădure? 

Dl. Primar răspunde: PUZ-ul nu a fost încă prezentat, este necesar ca rețeaua să fie construită. 

În consultare cu directorul, acesta va verifica probabil la fața locului. 

Dl. consilier Korpos Levente: Rețea de gaze naturale? 

Dl. Primar răspunde: Nu există comunicat de finanțare.  Măsurarea topografică este în curs de 

desfășurare. 

Dl. consilier Korpos Levente: Există o groapă în strada Szoros, care a rămas așa după lucrările 

de umplere a gropilor. 

Dl. Viceprimar: Probabil că nu am observat. Verificăm.  

Dl. consilier Korpos Levente: Sunt planificate porțile secuiești pentru localitățile înfrățite? 

Dl. Primar răspunde: Nu am discutat acest lucru cu nimeni. Mai trebuie la Erdőbénye și la 

Tótfalu. 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL 

Gergely József          Balogh Zita  
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