Proces verbal
Încheiat azi la data de 21. septembrie 2020. la ședința extraordinară a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția
Primarului comunei Ciumani nr.110 din 14. septembrie 2020 și invitată prin Invitația
secretarului general al comunei nr.3080 din 14.09.2020.
La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește dl. consilier Domokos Árpád și Székely István
deoarece sunt bolnavi.
D-na președinte de ședință Csata Andrea anunță ordinele de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.41/2020 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și al
Statutului S.C. GOSPOD SERV SRL,
2. Proiect de hotărâre nr.42/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020,
3. Proiect de hotărâre nr.43/2020 privind modificarea Programului achizițiilor publice pe
anul 2020,
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Dl. Primar aduce la cunoștință că programul de achiziţii publice trebuie modificat, dacă vor fi
achiziționate mijloace pentru școală, din acest motiv propune Proiectul de hotărâre privind
modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani.
Împreună cu modificările propuse președintele de ședință supune votării. Dintre consilieri
prezenți, adică 11 la număr sunt de acord 11.
1. Proiect de hotărâre nr.41/2020 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și al
Statutului S.C. GOSPOD SERV SRL
Dl. Primar spune că a fost aici un reprezentant din partea Consiliului Concurenței, cu care
secretarul general a discutat acest subiect. Prezintă modificările.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Unde se află numărul 943?
Dl. Primar răspunde: Stația de tratare și captare a apei.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Nr. 208 va fi noul punct de lucru?
Secretar general răspunde: Nr. 208 sediu, 209 punct de lucru hala cazanului, nu trebuie pus
nimic altceva, deoarece electricitatea este în tot satul.
D-na consilier Csata Andrea spune: Era vorba că este nevoie de mai multe modificări, aceasta
este prima?
Dl. Primar: Hotărârea pe baza prin care va primi Gospodserv serviciul de iluminat public prin
delegare, trebuie avizat de Consiliul Concurenței.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 40/2020.
2. Proiect de hotărâre nr.42/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020
Dl. Primar: Pe baza cererii mele, am primit 800.000 de lei din redistribuirea TVA la
cheltuielile de funcționare și dezvoltare. Propunere de folosire a 800.00 lei: 15.000 lei este
planificat pe capitolul 54, achiziționarea și instalarea unui cazan pentru cabinetul medical,
achiziționarea unei mașini de pompieri este de 75.000 lei, o sumă suplimentară va fi adăugată
din partea composesoratului, astfel încât anul acesta putem cumpăra, la costurile școlii 7.500
lei pentru achiziționarea panoului plexid între paturi în grădiniță. Propune 370.000 de lei în
plus pentru educația hibridă.

Aceasta acoperă suma totală necesară. Din acest motiv, lista achizițiilor publice va fi, de
asemenea, modificată. O vom cumpăra pentru școală și o vom preda. Teoretic, poate fi
recuperat din fondurile UE. În sport, partea materială este de 60.000 lei pentru achiziționarea,
livrarea și instalarea mantinelei patinoarului.
Restul de 272.000 de lei, este planificat la partea iluminatului public: construcția unei linii
electrice și așezarea liniei în sol, precum și instalarea unui transformator la stația de pompare,
care va funcționa pe rețeaua de canalizare la intrarea în zona turistică Lok.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: În grădiniță despre ce fel de panouri de plexid este
vorba?
Dl. Primar răspunde: Nu știu, știe administratorul școlii.
Dl. consilier Székely Álmos spune: Pentru că la noi a fost fabricat din policarbonat.
Dl. Primar răspunde: Ar putea fi policarbonat, nu știu despre ce discuta, a spus că
funcționează.
Dl. Viceprimar spune: De obicei, acești panouri sunt din policarbonat. Toată lumea îl ia, ca
zid despărțitor.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Curentul electric unde merge exact?
Dl. Primar răspunde: Unde: unde va fi stația de pompare.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Unde va fi asta?
Dl. Primar răspunde: La intrarea zonei turistice Lok și va fi deconectat de la linia superioară
de 20.000 volți.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Va fi posibil ca casele apropiate să se conecteze?
Dl. Primar răspunde: Probabil că da. Urmează decizia Societății Electrica, dar probabil este
posibilă.
D-na consilier Csata Andrea spune: Nimic nu am auzit până atunci despre cazan.
DL Primar spune: Acum au spus.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 41/2020.
3. Proiectul de hotărâre nr.43/2020 privind modificarea
publice pe anul 2020 al comunei Ciumani.

Programului achiziţiilor

Dl. Primar spune că Programul achizițiilor publice va fi completat cu achiziționarea
mijloacelor necesare pentru educația hibrid.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 42/2020.
D-na consilier Csata Andrea răspunde: Ulterior cerem informații despre procedură.
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Dl. Primar aduce la cunoștință informațiile necesare despre lucruri după alegerile locale.
Dl. Primar prezintă cererea dl-lui Borsos Géza și avizul juridic al secretarului general.
Dl. consilier Korpos Levente a citit cererea este vorba despre suprafața teren/pădure cum
stăm cu acestea?
Dl. Primar răspunde: I s-a dat răspuns. Descrie informații despre acest lucru.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Se poate analiza actele respective?
Secretar general răspunde: Include date cu caracter personal, trebuie împuternicire sau se
poate interesa direct de la dl.Borsos Geza.

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Au fost solicitate lămpi solare la trecerile de pietoni?
Dl. Primar răspunde: Încă nu.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Oglinda din strada Temető?
Dl. Primar răspunde: Nu am depus nici o cerere către Administrația Drumurilor Județene.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Când va fi?
Dl. primar răspunde: Acum nu pot să răspund.
Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
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