
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 21. iunie 2022, la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

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

comunei Ciumani nr.112 din 14 iunie 2022. și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr.1984 din 14.06.2022. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii. 

Președintele de ședință, Köllő Csaba anunță ordinile de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna mai 2022 

2. Proiect de hotărâre nr.38/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre nr.39/2022 privind organizarea celei de al 23-lea ediții ale Zilelor 

Comunei Ciumani 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.77/2021 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ciumani 

6. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 

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

Președintele de ședință supune votării proiectele de ordine de zo. Toți cei prezenți sunt de 

acord. 

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna mai 2022 

Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (dl. consilier Korpos 

Levente și dl. consilier Székely Álmos-Szilveszter). 

2. Proiect de hotărâre nr.38/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2022 

Dl. Primar aduce la cunoștință că lemnul a fost vândut prin calea licitației din fondul forestier 

al comunei Ciumani, a fost planificat 45.000 lei, și a fost vândut cu 125.000 lei, deci ar trebui 

planificați 80.000 de lei. Prezintă în detaliu partea de cheltuieli.  

Dl. consilier Gergely József întreabă: Care sunt dimensiunile meselor care vor fi achiziționate 

pentru piață? 

Dl. Primar răspunde: 2x1 m suprafață pentru marfă, acoperit cu prelată impermeabilă. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 40 /2022. 



3. Proiect de hotărâre nr.39/2022 privind organizarea celei de al 23-lea ediții ale Zilelor 

Comunei Ciumani 

 

Dl. Primar prezintă articolele proiectului de hotărâre. Prezintă seria de programe în detaliu.  

Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (dl. consilier Korpos 

Levente și dl. consilier Székely Álmos-Szilveszter), se adoptă HOTĂRÂREA nr. 41 /2022. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.77/2021 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale pe anul 2022 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, modificările propuse și necesitatea acestora.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 42/2022. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 

comunei Ciumani 

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost aprobat un OUG în acest sens. Descrie hotărârea 

consiliului și reglementările aferente acesteia. Speră că va avea efect și va reuși să reducă 

datoriile restante. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 43/2022. 

6. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 

Este propusă d-na consilier Nagy Erzsébet.  

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de 

acord 13. 

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

DL. Primar prezintă o cerere referitor la acordarea titlului de cetățean de onoare, care a fost 

trimis anterior prin e-mail. Citește referatul. Aduce la cunoștință că nu a propus anunțarea 

pentru că vrea modificarea regulamentului. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Problema, conform raportului, este că nu a fost scrisă 

de o persoană juridică?  

Dl. Primar clarifică.  

Comentariu din partea domnului consilier Benedek Árpád. Îi cunoaște munca lui, merită să fie 

onorat.  

Dl. consilier Korpos Levente propune, dacă nu acum, pe viitor ar trebui să existe posibilitatea 

de a acorda titlul de cetățean de onoare persoanei propuse, pentru că o merită. 

Comentariu din partea domnului consilier Gergely József. 



Dl. consilier Korpos Levente: Există vreo șansă ca anul acesta să fie un fel de predare, 

începere a lucrărilor la patinoar, când ar putea fi programat. 

Dl. Primar: În acest an va fi finalizat PT-ul, cu care putem obține sprijinul.  

Consultare privind acordarea titlului de cetățean de onoare și modificarea regulamentului între 

următoarele consilieri: Székely Álmos, Péter László, Sándor Szilveszter, Korpos Levente, dl. 

Viceprimar și dl. Primar.  

Dl. consilier Benedek Árpád propune că după modificare să fie predat în acest an. 9 persoane 

sunt de acord cu propunerea domnului Benedek Árpád. 

Dl. Primar prezintă două sesizări, ambele legate de redeschiderea cârciumii Andi.  

Prezintă referatul secretarului general în legătură cu reclamațiile. 

Dl. consilier Köllő Csaba: El consideră că plângerile sunt justificate. 

Dl. consilier Benedek Árpád: Au toate autorizațiile? Și de la ISU? 

Secretarul general răspunde: Au tot ce le trebuie. 

Își exprimă părerea în funcție de situație: Köllő Csaba, Korpos Levente, Péter László, Gergely 

József, Domokos Árpád.  

Dl. consilier Korpos Levente: Există progrese cu instalarea sistemului de camere în comună? 

Dl. consilier Korpos Gergely József: Un control sporit al poliției ar fi soluția.  

Dl. Primar își prezintă propunerea cu privire la răspuns.  

Dl. consilier Czirják Lehel spune că s-au întâlnit cu Álmos și Etele, în legătură cu repararea 

drumurilor de câmp.  

Dl. Primar cere să fie trimisă lista, vrea să verifică ceea ce este inclus în patrimoniul public. 

Următorul pas este verificarea drumurilor de câmp utilizate, din punct de vedere al punerii în 

ordine a proprietății publice. 

Dl. consilier Gergely József: La strada Temető, o creangă atârnă în oglindă, ceea ce este 

deranjant, ar trebui tăiat. 

Dl. Primar răspunde: Va fi tăiat.  

Dl. consilier Gergely József: Nu am putea aloca bani de la buget pentru o alee în fața grădinii 

bisericii? 

Dl. Primar răspunde: Am discutat deja despre asta cu preotul. Descrie procedura pentru 

aceasta. 

Dl. Primar spune că am primit strategia, cel mai probabil o vom pune în dezbatere publică 

mâine timp de 30 de zile, după care o vom pune pe ordinea de zi. 

Dl. Primar spune că a fost depus proiectul de ”Reabilitare captare, stație de tratare apă și 

extindere rețea de distribuție apă comuna Ciumani, județul Harghita”.  Din păcate, se pare că 

nu o vom putea depune la PNRR. În ceea ce privește renovarea DC 61, 62, DC 63 în 

programul Anghel Salighny, probabil că în curând va fi luată o hotărâre de guvern. Săptămâna 



trecută a fost un forum stradal cu locuitorii străzii Akadán, urma să fie un trotuar în stânga și 

un șanț de beton în dreapta. 

Dl.  consilier Székely Álmos: Dl. Csata Levente l-a căutat cu o propunere. Propunerea a fost 

făcută în legătură cu electrificarea tronsonului Nagynyáros.  

Dl. Primar întreabă părerea domnilor consilieri.  

Dl. consilier Benedek Árpád: A primit avizele pentru lucrări, spune că ar trebui săpați încă 

500 de metri, nu în jur, 2 km. 

Dl. consilier Korpos Levente: Partea ce aparține lui Csata Levente este dezgropată. Este 

posibil ca dezgropările să continue de acolo? 

Dl. Primar mulțumește pentru informații.  

Secretarul general clarifică dezvoltările legate de teren privat de la bugetul local. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că licitația a fost începută. Vom analiza propunerea, răspunsul 

va fi trimis prin e-mail înainte de a o publica. 

Dl. consilier Korpos Levente spune părerea despre Electrica.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre reînnoirea semnăturilor electronice.  

Secretarul general și Szőcs Csaba clarifică.  

Dialog privind declarațiile de avere și semnăturile electronice. 
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