
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 6. iulie 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. 111/02. iulie 2021 și invitată prin Invitația secretarului general 

al comunei nr.2189 din 02.09.2021. 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.40/2021privind   rectificarea   bugetului   de venituri   și   cheltuieli   

al   comuneiCiumani pe anul 2021 

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

 

1. Proiect de hotărâre nr.40/2021privind   rectifcarea   bugetului   de venituri   și   cheltuieli   

al   comuneiCiumani pe anul 2021 

Dl. primar:  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Am primit 250.000 de lei de la 

Consiliul Județean, care a fost comunicat la începutul lunii iunie. Trebuie inclus urgent în 

bugetul local. În plus față de această sumă, vor mai fi două regrupări, astfel încât să putem 

începe lucrările de planificare. 

Buget rectificativ propus:: 

Venituri:  

Redistribuirea impozitului pe venit de la Consiliul Județean:     +250.000 lei 

Cheltuieli:  

Reabilitarea sediului primăriei:        + 250.000 lei 

Planificarea rețelei de gaze naturale            - 47.000 lei (realocate 

temporar pentru actualizarea planului de renovare a drumurilor de câmp) 

Modernizarea străzilor comunale - plan:         -   87.500 lei (așa cum am 

vorbit mai devreme, vom amâna acest lucru și o vom face după construirea rețelei de gaze) 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale  

(DC 61,62,63)-plan          +   87.500 lei 

Reabilitarea drumurilor de câmp – actualizarea planului    +   47.000 lei 

 

Pe baza acestora, lista de investiții se schimbă. 

 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Ce înseamnă exact asta? 

Planificarea rețelei de gaze naturale      -   47.000 lei (realocate temporar pentru 

actualizarea planului de renovare a drumurilor de câmp) 

Dl. Primar răspunde: Nu vom semna un contract pentru studiul construcției rețelei de gaze 

naturale în luna iulie, deoarece măsurarea topografică este în curs de desfășurare. Cu toate 



acestea, actualizarea studiului drumurilor de câmp a devenit urgentă, deoarece în curând va fi 

comunicat finanțarea din Fondul de dezvoltare rurală. Cei 47.000 de lei luați vor fi returnați la 

următoarea ședință de consiliu. 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.41/2021 

 

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.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL 

Gergely József        Balogh Zita 


