Proces verbal
Încheiat azi la data de 30. aprilie 2020. la ședința extraordinară online a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția
Primarului comunei Ciumani nr. 43/28. aprilie 2020 și invitată prin Invitația secretarului general
al comunei nr. 1432 din 28.04.2020.
Invitația
și
materialele
ședinței
au
fost
trimise
prin
adresa
csomafalvi_onkormanyzat2016@yahoogroups.com . Tot pe această cale au fost transmise
referatele, propunerile și părerile celor prezenți la ședință. Voturile s-au exprimat prin telefon și
e-mail.
Președintele de ședință este dl. consilier Kiraly Szabolcs.
La ședință sunt prezenți toți consilieri.
Ordinile de zi pe baza dispoziției și invitației, sunt următoarele:
1. Aprobarea proceselui-verbal întocmit la ședința din martie 2020
2. Proiect de hotărâre nr.8/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru
înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,
de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani
4. Proiect de hotărâre nr.22/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții
unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiție “Modernizare străzi în comuna Ciumani,
județul Harghita”
5. Proiect de hotărâre nr.23/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții
unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și extinderea sistemului de
canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita
6. Proiect de hotărâre nr.25/2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021 cu rata inlației de 3,8 %
7. Proiect de hotărâre nr.26/2020 privind aprobarea Regulamentului de stimulare a protecției
mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani
8. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări

1. Aprobarea proceselui-verbal întocmit la ședința din 30 martie 2020
D-na consiler Csata Andrea și dl. consilier Székely Álmos cere clarificare în procesul verbal.
Király Boglárka rectifică astfel: ”D-na Consilier Csata Andrea spune: Eu am o propunere.
Există destul de mulţi oameni, deci sunt oameni în Ciumani care care trăiesc de pe o zi pe
alta, cu tot felul de locuri de muncă instabile ....??? pe de o parte, iar pe de altă parte totuși și
firmele sunt afectate de această situație. Propun dezvoltarea unui platform, sistem, în acest
sens am propuneri concrete. Ceea ce ar trebui, crearea unei platforme, pe care oamenii pot
folosi, să poată fi plătiţi pentru muncă, de la firmele locale, să știe ce pot face localnicii, ce fel
de lucru intreprinde, ce pot face, chiar și lucrări agricole, deci nu intră în curte, ci că produsele
și produse locale luăm în mână și să menţină banii locali ține pe loc, și să menţină forța muncă
locală. Iar cei care se află într-o situaţie atât de dificilă, dar au o forță de muncă și atitudine
bună, să le ofere o şansă de a putea lucra.

Dl. Primar răspunde: Observația este în regulă și este legitim. Este mai dificil de pus în
aplicare datorită stării de urgenţă.
D-na consilier Csata Andrea spune: Dar se poate pregăti.
Dl. Primar răspunde: Desigur, asta am vrut să spun, poate fi pregătit în viitor. Când va termina
interdicția, atunci cum să ajute aceste situații, ce se întâmplă cu cei care s-au întors acasă, ce
Deci poate fi o platfomă, nu există obstacole, găsim o suprafață, chiar și pe site-ul web, în
2016, am invitat întreprinderile locale ca să se prezinte, profilul, activitățile, produsele,
aceasta se poate fi dezvoltat, continuat, pentru acest scop. Există diferite măsuri la nivel
guvernamental și nivel naţional, desigur le transmitem locuitorilor și întreprinderilor locale.
Cu siguranţă ne vom ocupa cu aceasta.
D-na consilier Csata Andrea spune: Dar acum este permis vânzarea produselor agricole. De
exemplu, ştiu pe cineva care nu are venituri suficiente şi nu ştie că ar putea să vinde ouă.
Înainte de paște, mai cumpărăm câteva ouă. Aşa că şi poate nu sunt singurul local sau nu ştiu
cât de bine este să folosim pagina de web local în mai multe moduri, László tu ști asta mai
bine, dar se poate afişa la cablu tv un tabel: cine vinde ce, prețul și numărul de telefon. Poate
că ar fi mai bine, nu știu. Informațiile ar ajunge și la cei care nu folosesc neapărat internetul.
Nu știu, aceasta este o propunere. Gândiți-vă la asta.
Dl. Consilier Székely Álmos: Csaba a spus, că drumurile de câmp nu pot fi rezolvate luând o
parte din pământ (sol), deoarece ceea ce a fost pus anul trecut, iarba a crescut, eu nu văd prea
mult rost să pună în gropile din care iese noroiul după vreme ploioasă. Ai spus că ridicând pe
toate se califică drept construcţie, dar să o facem în aşa fel, astfel încât să nu se califice ca
construcţie de drumuri, dar răspândim puțin mai mult piatră și înainte ridicăm o parte din
pământ. Ar fi mai durabil, pentru că așa este de un an.
Dl. Primar răspunde: Nu facem construcţii de drumuri, facem reparaţii de drumuri. Mă bucur
că am ajuns în atâtea locuri anul trecut şi încă mai există drumuri care trebuie reparate.”
Împreună cu modificările dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 13.
2. Proiect de hotărâre nr.8/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2020
Dl. Primar : Proiectul de hotărâre propune aprobarea planului anual de acțiune pentru
activitățile sociale finanţate din buget. Planul de acțiune se bazează pe strategia locală socială
aprobată de consiliul local prin HCL27/2019. Sumele prezentate include valorile legate de
serviciile sociale de către comună: costurile personalului, administrare, finanțarea
evenimentelor și dezvoltarea centrului social. Planul de acțiune include evenimentele,
programele organizate către Centrul Social Napfény și include formarea profesională a
asistenților personali.
D-na consilier Csata Andrea: Ce înseamnă: "Minuta consultării în vederea elaborării' – Nu
cunosc această expresie.
Dl. Primar răspunde: este o notă scurtă pentru ședința de pregătire.
D-na consilier Csata Andrea: În bugetul local aprobat nu aceste sume sunt (150.300 și
75.000). La programe la începutul anului pentru Centrul Social Napfény am aprobat 2.300 lei
și un program fără sume, nu 7.500 de lei. Respectiv 125.000 pentru programe sociale (la
punctul 68). De unde vine diferența?

Dl. Primar: În bugetul local aprobat acestea sunt exact sumele: 150.300 (cheltuielile Centrului
Social Napfény/ cap. 68, rândul 2) și 75.000 (Leader/ echipamente). Cum am scris în
prezentare: ”Sumele indicate include valorile legate de serviciile sociale de către comună:
costurile personalului, administrare, finanțarea evenimentelor și dezvoltarea centrului
social.”
D-na consilier Csata Andrea: Eu aş propune din nou crearea unui post de îngrijitor al satului,
cred că ar mai fi încă nevoie de un astfel de serviciu. Aceasta am mai propus.
Dl. Primar: Momentan nu este justificat finanțarea unui post din bugetul local. Colegii din
Centrul Social și asistentul comunitar împreună cu voluntarii îndeplinesc în mare parte
sarcinile unui îngrijitor al satului. Vorbind despre ”Timp de pace”.
Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
18/2020.
3. Proiect de hotărâre nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura
pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani
Dl. Primar: În anul 2019 Poliția rutieră din Gheorgheni a observat că procedura pentru
înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor local nu este actualizată şi conține deficiențe. În
2019 am pregătit proiectul, care pe baza legii a fost trimis Direcției Naţionale Regim Permise
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de unde la 16 martie 2020 am primit aprobarea.
Nu fac prezentarea regulamentului, pentru că poate fi citită în materialele trimise anterior.
Este important de menţionat pentru cei interesanți că pe drumurile publice pot circula doar cu
vehicule care la nivelul local sunt înregistrate.
Marcări din regulament:
- Înregistrarea poate fi solicitată de la Primărie:
- moped
- tractor agricol/forestier
- vehicule cu tracțiune animală
- semiremorcă
- Proprietarii pot să meargă în circulație numai după înregistrarea vehiculului.
- Pentru a circula pe drumurile comunale, vehiculele trebuie să fie în stare bună de funcționare
și trebuie să fie corespunzătoare normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere.
- Pentru înregistrare trebuie: cartea de identitate emis de RAR sau ITP.
- ITP-ul periodic este obligatoriu.
- Trebuie să aibă asigurare obligatorie (cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală)
- Trebuie număr de înmatriculare.
- Contravaloarea înregistrării: vehicule 50 lei, vehicule cu tracțiune animală 25 lei.
- Trebuie obținerea viza anulă. Condiția: este obligatoriu dovada achitării impozitului pe
vehicul aferent.
Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 12, 1 abținere (Korpos Levente), se
adoptă HOTĂRÂREA nr.19 /2020.
4. Proiect de hotărâre nr.22/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de
construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiție “Modernizare străzi în
comuna Ciumani, județul Harghita”
Dl. Primar: Cursor-Hafe Srl i se încredinţează supravegherea tehnică a lucrărilor de
modernizare a străzilor, diriginte de șantier este Fecske Gyula – Attila. Contravaloarea
supravegherii este 39.270 lei, care aparţine bugetului proiectului. La proiectul de hotărâre Art.

2 este scris greșit: anexa proiectului este contractul nr. 4198/06.12.2019 încheiat cu CursorHafe Srl.
D-na consilier Csata Andrea: Aș dori să răspund la proiectul de hotărâre nr. 3: Numele
Cursor-Hafe Srl și Fecske Gyula – Attila sunt necunoscuţi, dar dacă această firmă şi numele
sunt aceleaşi care au supravegheat modernizarea DC 61, atunci nu voi vota pentru, pentru că
nu văd corespunzători pentru executarea acestei lucrări. A fost făcută toamna, și deja trebuie
reparată. Astfel cer o clarificare că această firmă și diriginte de șantier ce fel de lucrări au
supravegheat până acum în Ciumani.
Dl. primar: Proiectul de hotărâre s-a modificat, nu conţine numele firmei/administratorului.
Consiliul local doar aprobă ca lucrările să fie supravegheate de un inspector de specialitate.
Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
20/2020.
5. Proiect de hotărâre nr.23/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de
construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea și
extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita
Dl. Primar: Hidrotran Srl din Miercurea Ciuc a câștigat licitația pentru lucrări de
dezvoltare, care a primit finanţare din fonduri PNDL. În urma contractului încheiat cu ei, am
încredințat supravegherea lucrărilor Atuprofessing Srl. Pe baza contractului aceştia vor fi
responsabili de monitorizarea şi efectuarea lucrărilor în conformitate cu reglementările din
contractul ataşat. Contravaloarea este 70.210 lei. La proiectul de hotărâre Art. 2 este scris
greșit: anexa este contractul nr. 1015/ 20. 03. 2020 încheiat cu Atuprofessing Srl.
Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
21/2020.
6. Proiect de hotărâre nr.25/2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8 %
Domnul primar aduce la cunoștință: Pe baza codului fiscal, în cazul în care rata de inflație a
unui an este pozitivă, atunci Consiliul Local până la data de 30 aprilie a anului următor,
trebuie să adopte o hotărâre, prin care baza de impozitare a impozitelor pentru anul următor
este corigat cu un procent conform ratei de inflație. Astfel, întrucât Oficiul de Statistică a
raportat inflația la 3,8% pentru 2019, ajustarea pentru baza de impozitare pentru 2021 trebuie
adoptată până la 30 aprilie 2020. Important! Impozitele trebuie stabilite în mod efectiv până la
31 decembrie, deci această decizie nu face decât baza.
Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
22/2020.
7. Proiect de hotărâre nr.26/2020 privind aprobarea Regulamentului de stimulare a
protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani
Dl. Primar: Proiectul de hotărâre orientează amenajarea estetică a comunei, înfrumuseţarea
satului prin implicarea locuitorilor. Numele programului este: ”Virágzó Csomafalva”.
Conform proiectului pe baza cererilor locuitorilor, primăria va furniza tulpinile de flori care
trebuie plantate (cel mult 16 buc./ adresă) și și solul în ghiveci, nutrienți (max 10 l/ adresă).
Locuitorii trebuie să planteze într-un loc public, adică în zona din fața gardului (lângă şanţ,

lângă trotuar, în ghiveci de flori), să creeze o mică grădină de flori. Desigur, ele pot fi
combinate și cu alte flori proprii. Programul se va desfășura ca o clacă la nivelul comunei:
Consiliul Local va contribui cu banii, Primăria cu organizarea și activitatea operațională, iar
locuitorii vor contribui cu activitatea lor voluntară în interes public. Cererile pot fi făcute
telefonic, on-line, personal - până pe 10 mai. Livrare de flori și nutrienți: 11-20 mai.
Termenul de plantare a florilor primite este: 31 mai. O echipă din primărie va monitoriza și va
păstra legătura cu locuitorii. Întrucât aceasta este prima dată (și există străzi unde chiar se
desfășoară lucrări acum), nu va fi nici renumeraţie, nici concurs. Având în vedere că acestea
sunt materiale achiziționate din fonduri publice, va exista o verificare: acolo unde nu sunt
plantate în public, acei locuitori vor trebui să plătească prețul înapoi. În anul 2020 cel mult
30.000 de lei propun să folosim în acest scop, ceea ce va fi suficient pentru mai mult de 1.000
de cereri. Suma va fi regrupat din capitolul 54. Mai multe elemente incluse aici nu vor fi
folosite, din cauza epidemiei, pe care o putem folosi pentru acest scop.
D-na Consilier Csata Andrea: Întrebări și observații trebuie clarificate înainte de a decide cu
privire la acest aspect: ar fi bine dacă s-ar acorda mai multă atenție florilor plantate în spațiul
public până acum (dacă este vorba despre plantarea de flori, programul de înfrumuseţare a
comunei). Am indicat în anii precedenți că ar fi bine să aranjăm ca florile noastre să fie atât de
frumoase ca în Joseni.
Dl. Primar: În baza acestui proiect de hotărâre florile distribuite vor fi îngrijite de locuitori.
D-na Consilier Csata Andrea: Ideea este bună, dar nu știu dacă ar trebui pus în aplicare anul
acesta. Pe de o parte nu vedem părțile care vor fi regrupate, pe de altă parte membrii
vulnerabili ai comunității ar putea avea nevoie de un cadru mult mai mare ... iar pe de altă
parte, dacă totul este adevărat, investițiile mari încep și cred că este necesar un capital de
lucru pentru asta.
Dl. Primar: Îmi păstrez sugestia de a începe anul acesta.
D-na Consilier Csata Andrea: Ce flori vor fi?
Dl. Primar: Nu a fost încă decis, acest lucru va face parte din lucrările operaționale.
D-na Consilier Csata Andrea: Pot fi plantați într-o cutie? (există locuri unde șanțurile sunt
înguste sau nu este vizibil, dar capetele înalte pot fi suporturi de flori).
Dl. Primar: Cum am scris în motivație se poate planta și în ghiveci de flori: ” șanțurile, lângă
trotuar, sau în ghiveci de flori”.
Dl. Consilier Székely Álmos: Cine a inițiat acest proiect de hotărâre?
Secretar general: Dl. Primar.
Dl. Consilier Székely Álmos: În aceste zile m-am gândit la un program similar, dar mi-aș
imagina o acțiune mai mare de înfrumusețare a satului. Desigur, totul depinde de buget, dar
poate fi chiar în mai multe etape. Ce am vrut sa spun:
- Multor nu le place plivitul, de aceea propun, dacă nu vor fi 1.000 de cereri, atunci din suma
rămasă să cumpărăm flori și ghivece de flori pe stâlpii electrici. Există mai puține probleme
cu acesta, locuitorii ar fi responsabili de stropirea florilor.

Dl. Primar: Am o rezervare cu privire la faptul că celor cărora nu le place să aibă grijă de 5
până la 10 flori plantate s-ar simți ca stropind flori montate pe un stâlp chiar mai departe de
gospodărie. În funcție de cerințe, putem cumpăra flori pentru stâlpi de electricitate din
cantitatea rămasă, cu cunoștința că noi / colegii mei / lucrătorii publici va trebui să stropească
și să îngrijească. Sau putem oferi mai multe flori celui care solicită.
Dl. Consilier Székely Álmos: Vorbind despre înfrumusețare, trebuie să scăpăm și de capetele
de pod. Place sau nu-i place încă strică imaginea comunei. Cei cinci ani au expirat și pot fi
demontate fără consecințe. A făcut bine cine l-a dărâmat deja pentru că nu trebuie să
ocolească.
Dl. Primar: Unii au demolat deja, alții l-ar demola (într-un studiu mai vechi, din populație
numai 5% au fost împotriva capetelor de pod). Capetele de pod au funcție de siguranță.
Cu toate acestea, există cei care au încorporat frumos / au aranjat intrarea între cele două
capete de pod, probabil s-ar opune demolării. Unii oameni îl vopsesc în mod regulat alb.
Acesta este motivul pentru care interpretez propunerea telefonică a lui Orbán Vilmos, de a
oferi vopsea locuitorilor, în acest scop. Acest lucru poate fi adăugat și la program.
Dl. Consilier Székely Álmos: Am rezerve cu privire la studiu. Ar putea fi sondajul pe care lam solicitat de mai multe ori, dar nu am reușit să îl vedem până astăzi? Iar 5% este o glumă.
Care a fost întrebarea, cât de reprezentativ a fost sondajul? În ce parte a populației aparțin? Nu
m-a întrebat nimeni. Rezultatul ar putea fi invers, Churchill știa deja asta :)
Am auzit, că și în anul trecut a fost un fel studiu. Știți ceva despre asta?
Csaba are dreptate, excesul poate fi îndepărtat frumos, astfel încât țeava să nu fie deteriorată.
Cu vopsire nu sunt de acord, unde nu există cap de pod, este mult mai frumos.
Dl. Consilier Csiki Csaba: Capetele podului într-adevăr sunt un ”pic” mai înalți, dar trebuie să
avem grijă cu demolarea lor, deoarece rolul lor real este de a stabiliza marginea podului și de
a asigura țevile. Nu propun demolarea completă. Dar în mai multe locuri unde a fost încărcat
podul, acestea nu mai sunt atât de înalte.
Dl. Consilier Korpos Levente: Mai multe persoane au pus saci, pentru separarea capului de
pod. La noi acest rol care ai scris, nu mai îndeplinește. Părerea mea este că ei deja planifică
demolarea lor sau au făcut deja acest lucru.
Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.23 /2020.
8. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
D-na Consilier Csata Andrea: Propun că o parte din bugetul local pentru evenimentele
anulate să fie cheltuite pentru achiziționarea de calculatoare și echipamente educaționale
pentru școală. Mi se pare că este important ca și consiliul local să ajută școala în eforturile
sale de a oferi tuturor profesorilor și elevilor echipamente pentru educația online.
Dl. Primar: Pentru a răspunde vă rog să clarifici propunerea la probleme curente: cui, ce și cât,
pentru ce sumă, în ce scop (și când propui să o obțineți) și ce bază legală crezi (întrucât este
vorba de utilizarea banilor publici).
D-na Consilier Csata Andrea: Pentru școală am gândit să-i asigurăm calculatoare și laptopuri
pentru a oferii condiții educaționale, pentru cei care au marginalizat din educație.

Văd forma legală ca o subvenție nerambursabilă (cum ar fi cărți, premii ... am pus deoparte
bani pentru asta) sau o investiție în educație (cum ar fi o cameră de supraveghere,
echipamente etc.). Zita îți poate spune mai multe despre asta. Sunt sigur că este posibil,
deoarece am văzut o declarație și o analiză a sumelor alocate educației din resursele proprii
ale localităților, dacă nu o puteți analiza pot să mă interesez (la începutul săptămânii viitoare).
Cred că dacă pot fi date flori oamenilor, atunci pot fi date calculatoare școlii.
Nu pot să spun cât, din cauza programului de înfrumusețare a comunei (nu văd ce fel de
programe nu au avut loc, și ce surse sunt eliberate, cum este bugetul etc.). De exemplu, este
posibil ca anul acesta să nu fie distribuite cărți, și se poate achiziționa tablete. Dacă alte nu,
așa știu că din veniturile proprii se poate cheltui.
Cât de mult ar fi nevoie și exact pentru ce, cred că doamna directoare trebuie întrebată, și ne
poate spune ceva săptămâna viitoare. Așa știu că săptămâna aceasta va analiza cine și ce fel
de mijloace are. Dacă încă nu știu de ce ar avea nevoie, profesorii IT și dirigintele pot fi
întrebați.
Dl. Primar: Doamna directoare a cerut bani pentru calculatoare atunci când a solicitat bugetul
anual și a fost aprobată. Calculatoarele achiziționate pentru școală care pot fi finanțate se
încadrează în categoria articolelor de inventar: aprobăm banii, încredințăm achiziția, îl putem
verifica. Împreună cu doamna directoare când am discutat despre buget, am mai discutat și
necesitățile de dezvoltare, IT și altele.
Datorită situației actuale, la sfârșitul anului școlar, va fi importantă revizuirea utilizării
bugetului aprobat și a nevoilor pentru anul școlar 2020/2021. Cred că până atunci conducerea
școlii adună datele, împreună cu ei vom hotărî necesitățile (comparația cu florile nu este
potrivită pentru că nu dăm flori oamenilor, acestea vor fi plantate în public, vor fi în
comunitate, de fapt, ”noi cerem munca oamenilor”.
D-na Consilier Csata Andrea: Încă o propunere: Cer de la Administratorul SPAC să evalueze
posibilitatea schimbării sistemului de facturare lunară. Propun ca facturile lunare să cuprindă
media lunară a consumului gospodăriei din ultimul an.. (Consumul total al gospodăriei/12) și
la fiecare citire aceasta să fie rectificat și suplimentat. Mulți oameni au indicat că este foarte
dificil să faci față plății după citire, ar fi mai bine să plătești mai mult pe lună.
La ședința următoare cer confirmarea Administratorului SPAC.
Dl. Consilier Korpos Levente: Pentru ce alte lucrări a asigurat Autoprofessing Srl
supraveghetor?
Anul trecut, am primit bani de la Consiliul Județean pentru a curăța pârâul Enke, pentru
lucrările de scurgere a apelor pluviale din centrul satului. Era prea târziu pentru a putea folosi
anul trecut, îl putem folosi anul acesta? Dacă, din anumite motive nu se poate, propun ca la
următoare rectificare (sem. II.) să separăm banii, și să rezolvăm situația.
Cum este cu sistemul de camere?
Există progrese în Wifi4EU?
Președinte de ședință
Király Szabolcs

Secretar
general
Balogh Zita

Întocmit, Referent: Király Boglárka pe baza H O T Ă R Â R II nr.16/2020 privind aprobarea
Regulamentului privind desfășurarea şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul
stării de urgență

