Proces verbal
Încheiat azi la data de 4 martie 2019. la ședința extraordinară a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 24 din 20
februarie 2019.
La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. viceprimar Jánosi Borsos
Attila.
Președintele de ședință este d-na consilier Molnár Eszter, care anunță ordinea de zi.
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului
“Modernizare străzi în comuna Ciumani”;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale
„Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2019;
c) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Președintele de ședință supune votării, toți consilieri sunt de acord.
Dl. Primar spune că dl. consilier Csata Jenő va fi angajat în funcția de administrator al
Serviciului Public de Apă și Canalizare Ciumani. Dl. Csata Jenő, ca consilier local, a depus
demisia.

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului
“Modernizare străzi în comuna Ciumani”;
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că hotărârea se referă la indicatori tehnici și
economici.
Există 15 străzi implicate în această lucrare
În strada Temető vor fi trotuare, șanțuri betonate și șanțuri carosabile.
Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă și în strada Habák va fi modernizare.
Dl. Primar răspunde: Nu va fi, pentru că acolo trebuie să rezolvăm problema stațeiei de pompare.
Dl. consilier Korpos Levente spune că Primarul a menționat că în doi ani pot fi plătiși și
cheltuielile neeligibile, însă la punctul B al hotărârii scrie 3 ani.
Dl. Primar spuse că dacă în anul aceasta putem începe lucrarea se poate termina în doi ani, este
scris 3 ani având în vedere faptul că încă nu avem buget și poate că în investiția o să durese 3 ani
bugetari.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la
număr sunt de acord 11, este 1 abținere (Csata Jenő), se adoptă HOTĂRÂREA nr.11 /2019.

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale
„Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2019;
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 11, este 1 abținere (Csata Jenő), se adoptă HOTĂRÂREA nr.12 /2019.

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

Dl. Primar spune că pentru funcția de administrator la Serviciului Public de Apă și Canalizare
mulți s-au interesat, dar numai unul a depus dosarul.
Dl. Csata Jenő a participat la concurs pentru ocuparea funcției de administrator.
Dl. Primar muțumește participarea și cooperarea la Gala de hochei.
Dl. Primar spune că a fost o ședință informativă organizată de APIA, la 1 martie au început
depunerile cererelilor de finanțare.
Dl. Primar aduce la cunoștință că următoarea ședință va fi la 25 martie.
D-na consilier Csata Andrea spune prărerea pozitivă în legătura cu Gala de hochei, care a fost
un eveniment reușit și valoros.
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