
PROCES VERBAL 

 

      Încheiat azi la data de 26 septembrie 2022 la ședința extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată de îndată cu Dispoziția Primarului nr.169/26 septembrie 2022 și 

cu Invitația secretarului general al comunei Ciumani nr.3858 din 26.09.2022. 

     La ședință sunt prezenți 12 consilierii. Lipsește dl.consilier Benedek Árpád. 

     Președintele de ședință este d-na consilier Nagy Erzsébet. Ea anunță ordinile de zi și 

supune votării. Toți consilierii sunt de accord. 

       1. Proiect de hotărâre nr.65/2022 privind declararea de uz și interes public local a cotei 

părți de 59,15 % din totalul de linie electrică LEA 20kv în strada Akadan, Comuna Ciumani și 

solicitarea transmiterii acestei cote părți din domeniul public al Județului Harghita în 

domeniul public al Comunei Ciumani 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre, necesitatea și oportunitatea solicitării trecerii a 

59,15 % din totalul de linie electrică LEA 20 kv în strada Akadán, Comuna Ciumani. 

Dl.consilier Székely Álmos întreabă: este bine pentru noi dacă preluăm partea de 59,15 % 

din totalul de linie electrică? 

Dl.Primar răspunde că da, deoarece cealaltă parte este deja a noastră. Deciziile cu privire la 

această linie electrică putem să le luăm numai noi, fără a fi dependenți de o altă instituție. 

După discuții, d-na președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre prezentat. Toți 

consilierii prezenți votează pentru. Se adoptă HOTĂRÂREA nr.67/2022. 

    2. Proiecult de hotărâre nr.66/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2022,  
 
Dl.primar prezintă proiectul de hotărâre. Pentru plata recenzorilor ne-au fost repartizate 39 
mii lei, pe care trebuie să includem în buget, atât la partea de venituri, cât și la cheltuieli. 
 
D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt pentru, se adoptă 
HOTĂRÂREA nr.68/2022. 
 

     3. Proiect de hotărâre nr..67/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.39/2022 privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții privind aprobarea 

pariticipării în cadrul proiectului: “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL 

GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA 

SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local 

Dl.primar prezintă proiectul de hotărâre. Este nevoie de adoptarea acestei hotărâri deoarece 

trebuie inclusă în proiect 50.000 euro fără TVA, contravaloarea celor două stații de încărcare 

incluse în proiect. Necesitatea convocării de îndată a ședinței de astăzi a fost tocmai pentru 

că în ziua de 30 septembrie 2022 este data limită până la care pot fi încărcate rectificările 

acestui proiect. 

D-na președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii fiind pentru, 

se adoptă HOTĂRÂREA nr.69/2022. 



  Nefiind alte probleme de discutat la aceastp ședință, se încheie ședința. 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             Întocmit 

        Nagy Erzsébet                                         Sectretar general: Balogh Zita 

 

 
 
 


