Proces verbal

Încheiat azi la data de 28 septembrie 2021. la ședința ordinară a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția
Primarului comunei Ciumani nr. 152 din 22. septembrie 2021 și invitată prin Invitația
secretarului general al comunei nr.3096 din 22.09.2020.
La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Sándor Szilveszter.
(Dl. consilier Székely Álmos ajunge la punctul 2 de pe ordinea de zi.)
Președintele de ședință este dl. consilier Király Szabolcs, care anunță ordinile de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.50/2021privind înființarea separată a Compartimentului
de asistență socială și SPAS,
2. Proiect de hotărâre nr.52/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2021,
3. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali al persoanelor
cu handicap grav din comuna Ciumani pe semestrul I al anului 2021,
4. Proiect de hotărâre nr.53/2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii
de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”Reabilitarea și extinderea
sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, județul Harghita
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări:
- rapoarte despre vizitele (delegațiile) la localitățile înfrățite din Ungaria.
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilieri sunt de acord
1. Proiect de hotărâre nr.50/2021privind înființarea separată a Compartimentului
de asistență socială și SPAS,
Dl. Primar aduce la cunoștință că pe baza procesului verbal întocmit la sfârșitul unei verificări
a fost solicitat modificarea, să fie separat SPAS-ul.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 53/2021.
2. Proiect de hotărâre nr.52/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2021,
A sosit dl. consilier Székely Álmos.
Dl. Primar spune că modificarea vine din redistribuirea TVA. În total partea de venituri crește
cu 149.000 lei, prezintă cheltuielile. De asemenea, descrie în detaliu cererile de finanțare de la
bugetul de stat.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Ursul este inclus în transportul carcaselor de animale?
Dl. Primar răspunde: Transportarea ursului este un alt cost, intră la cinegetică, dar toate
cheltuielile vor fi returnate ulterior.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă despre taxa de așteptare.

Dl. Primar răspunde: Da, 1.000 de lei pe lună, plus că există și alte costuri dacă trebuie să fie
anesteziat, transportat și așa mai departe. Trebuie să le plătim, dar ministerul ne returnează
banii.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: La partea drumurilor de câmp care este planul, a lucrat,
a plecat?
Dl. Primar răspunde: Nu au lucrat o săptămână, vor fi aici săptămâna viitoare.
Dl. Korpos Levente își exprimă că din cauza unui conflict de interes nu va participa la votarea
acestui proiect de hotărâre.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 54/2021.
3. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali al
persoanelor cu handicap grav din comuna Ciumani pe semestrul I al anului 2021,
Secretarul general aduce la cunoștință că instituția DGASPCHR a solicitat acest lucru, este
necesar să se adopte acest raport la fiecare șase luni.
Comentariu din partea dl.-lui consilier Benedek Árpád.
Președintele de ședință supune votării raportul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la
număr sunt de acord 12.
4. Proiect de hotărâre nr.53/2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii
de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”Reabilitarea și extinderea
sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, județul Harghita
Dl. Primar spune că termenul pentru finalizarea lucrărilor rețelei de canalizare a fost 25
septembrie, nu ne-am încadrat, am solicitat agenției o prelungire, a cărei condiție este
prelungirea scrisorii de garanție. Se va deconta până pe 23 februarie anul viitor.
Președintele de ședință supune votării raportul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la
număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 55/2021.
5. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări:
- rapoarte despre vizitele (delegațiile) la localitățile înfrățite din Ungaria.
Dl. primar:
-

raport despre delegația făcută la Erdőbénye

Dl. Viceprimar:
-

raport despre delegația făcută la Heves

Dl. consilier Gergely József
-

Întreabă despre stâlpii telefonici.
Dl. Primar răspunde: adresa nu a fost trimis, trebuie verificată.

Dl. consilier Székely Álmos:
-

Întreabă despre nomenclator stradal, oamenii sunt interesați din cauza schimbului
actului de identitate.

-

Dl. Primar răspunde: nomenclatorul stradal va fi finalizat la începutul anului viitor.
Comentarii din partea domnilor consilieri: Benedek Árpád, Gergely József

Dl. primar:
-

9 octombrie va fi organizat ziua gospodarilor, prezintă scurt programul planificat.
Vorbește despre invitația la Székelykeve, care azi a fost trimisă consilierilor.
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