
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 30. martie 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. 73/26. martie 2021 și invitată prin Invitația secretarului 

general al comunei nr.978 din 26.03.2021. 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 Domkos Árpád. La ședință sunt prezenți toți 

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

1. Proiect de hotărâre nr.16/2021 privind aprobarea valorificării a 146,23 mc lemn 

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

1. Proiect de hotărâre nr.16/2021 privind aprobarea valorificării a 146,23 mc lemn 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre:  

Din fondul forestier al comunei Ciumani lemnul marcat a fost exploatat și transportat, a fost 

146,23 m3. 

Decizia anterioară a fost să o sorteze și apoi să o taie pentru cherestea. Acest lucru s-a datorat 

prețului scăzut al lemnului „în picioare”. 

Între timp s-a dovedit că acum prețul este mai bun, și în ciuda faptului că doar aprox. 50% 

este cherestea, totuși există cumpărător. Însă, cât mai mult va fi pe pământ, pierde din și 

calitate și din preț.  

Propunerea: valorificare prin licitație, cu un preț de pornire de 220 lei/ m3. Ofertele vor vi 

depuse în plic. Pentru lemnul valorificat se poate licita în 4 loturi, se poate transporta după 

plată.  

Câștigătorul trebuie să ofere o garanție de 10%, care va fi reținută dacă nu își îndeplinește 
angajamentele (nu plătește și transportă lemnul până la data stabilită). 

Dl. Consilier Korpos Levente:  

În primul rând mă bucur că a reușit exploatarea și transportarea lemnului.  

Părerea mea este încă, că ar trebui debitat în cherestea, apoi stivuirea cherestelei și după 

uscare din aceasta se poate face lucrări de reparații la baia comunală.          

Recomand folosirea restului de lemn pentru gardul morii. Care corespunde doar lemnului de 

foc, aș da-o instituțiilor noastre în mod proporțional. 

Dl. Primar răspunde: Am propus anterior selectarea și debitarea buștenilor pentru că nu avea 

preț bușteanul. Pe baza deciziei de idee / hotărâre din acel moment, a fost selectarea și 

debitarea și după aceea hotărârea despre utilizare.  

În primul rând la baia comunală avem nevoie de materiale uscate, rindeluite și dimensionate, 

consider că merită să cumpărăm cantitatea necesară de la firma care face lucrările de reparații. 

Dar dacă o facem cu personalul primăriei / prin clacă, atunci achiziționăm cantitatea și 

dimensiunea materialului necesar.                 

Lemnul pentru gardul morii fusese deja cumpărat de viceprimar anul trecut, dar nu putea fi 

montat. Cred că se va rezolva în câteva săptămâni.        

Stăm bine și cu lemne de foc, pentru cazanele care funcționează cu lemne avem suficiente 

lemne de fag pentru două ierni. 



Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 12, abținere 1 (Korpos Levente) se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 16. 

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

Nu au fost. 

Întocmit, Referent: Király 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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