Proces verbal
Încheiat azi la data de 6. noiembrie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Ciumani, convocată la inițitiva D-lui Primar Marton Laszlo-Szilard,cu Dispoziția Primarului
comunei Ciumani nr.196 din 31. octombrie 2019 și invitată prin Invitația secretarului general
al comunei nr.3653 din 31.10.2019.
La ședință sunt prezenți 10 consilieri, lipsește motivat d-na consilier Csata Andrea, dl.
Consilier Orbán Vilmos și dl. Consilier Domokos Árpád
Președintele de ședință este dl. consilier Székely Levente, cine anunță proiectul ordinii de zi.
a. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al
comunei Ciumani pe anul 2019
b. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Președintele de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord.
a. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat
al comunei Ciumani pe anul 2019
Dl. Primar aduce la cunoștință că, de la Consiliul Județean am primit suma pentru trei
destinații, prin redistribuirea impozitului de venit 75.000 de lei, pentru protecția împotriva
inundațiilor la centrul comunei, 14.600 de lei pentru echipamentele pompierilor voluntari, din
redistribuire Tva 200.000 de lei pentru reabilitarea DC 61. În centrul comunei 75.000 de lei
este destinat pentru excavarea și curățarea pârâului Enke și pentru crearea unui canal de apă
similar ca la piața Borsos Miklós. La DC 61 Dáviddomb, Töltés (până la Gerő) suma este
cerută pentru reabilitare, modernizare. Această secţiune a fost asfaltată în 2007, era vizibil și
primăvara că pe drum au fost probleme cu gropile, apa nu s-a scurs în unele locuri. În total,
un strat de asfalt continuu de 4 cm este planificat de la DJ 126 până la Gerő. Această sumă
poate fi cheltuită numai pentru drum comunal calificat. Pentru această lucrare suma nu este
suficientă şi se propune și o realocare.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă suma pentru curățarea pârâului Enke trebuie să fie
cheltuită în acest an? Este nevoie de un plan?
Dl. Primar răspunde: Da, trebuie cheltuit. Planul nu este necesar pentru că, nu este o
investiție, este un program pentru protecția împotriva inundațiilor.
Dl. consilier Benedek Árpád mulțumește sprijinul. Ar fi bine continuarea lucrărilor la DC 62.
Dl. Primar clarifică situația DC 62.
Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă școala a depus cerere referitoare la programul
Korisuli. Se poate încadra în buget?
Dl. Primar răspunde: Nu există bani alocaţi pentru aceasta. A trimis VSK oferta de preț, a
discutat despre asta cu doamna directoare, dar ea a spus că nici inspectoratul și nici niște
părinți nu sunt de acrod cu aceasta, pentru este în timpul orelor. A trimis o adresă către
școală, dar până acum nu au primit niciun răspuns.
Dl. consilier Korpos Levente spune: Înțelege că Consiliul Județean numai pentru aceasta
poate oferi bani, dar de ce dau doar acum? Presupune că vremea nu va fi favorabilă pentru
aceste lucrări.
Dl. Primar răspunde: Probabil nu trebuie să dăm banii înapoi. Se poate face în 3-4 săptămâni.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10
la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 74/2019.
b. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări

Dl. Primar invită memrii consiliului local la festivitatea de majorat pentru tinerii din comună
născuți în anul 2001.
Dl. consilier Székely Álmos vorbește despre e-mailul lui în legătura cu colectarea deșeurilor
selective. Întreabă dacă a fost citit.
Dl. Viceprimar răspunde: Firma cu care avem contract, lucrează la colectarea cât mai multor
tipuri de deșeuri.
Dl. consilier Köllő Gábor întreabă despre colectarea sticlelor.
Dl. Viceprimar răspunde: colectarea începe la data de 14 noiembrie și dacă nu se termină, va
fi continuată la data de 15 noiembrie.
Dl. consilier Székely Álmos spune că la RDE Harghita colectează mai multe feluri de deșeuri
selective, decât firma cu care avem contract.
Dl. consilier Király Szabolcs întreabă ce fel de pardoseală va fi în grădinița?
Dl. Primar răspunde: Plastic, pvc.
Dl. consilier Korpos Levente: Când va fi începerea?
Dl. Primar răspunde: Depinde și de școală, iar planificăm după vacanța de iarnă.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă ar fi trebuit să știe Consiliul Local că a fost
examen pentru ocuparea posturilor de funcționari publici?
Dl. Primar răspunde că nu a fost necesară nicio decizie, cele două posturi fiind aprobate de
mult în organigrama aparatului de specialitate a primarului.
D-na secretară îl completează că acum s-a organizat numai recrutarea pentru ocuparea
posturilor de referent contabil și referent impozite și taxe.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre repararea drumului spre pădure.
Dl. Primar răspunde, că vor verifica starea drumurilor forestiere.
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