Proces verbal
Încheiat azi la data de 7. septembrie 2021 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Ciumani, convocată la inițiativa dl-lui primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția Primarului
comunei Ciumani nr. 136/01.09.2021 și invitată prin invitația Secretarului general al comunei
nr. 2815 din 01.09.2021.
La ședință sunt prezenți toți consilierii.
Președintele de ședință este dl. viceprimar Király Szabolcs, care anunță ordinile de zi:
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna iulie,
2. Proiect de hotărâre nr.42/2021 privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele din
comuna Ciumani,
3. Proiect de hotărâre nr.45/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata
Csaba,
4. Proiect de hotărâre nr.46/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea
comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local,
5. Proiect de hotărâre nr.48/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Ciumani pe anul 2021,
6. Proiect de hotărâre nr.49/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile
sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani,
7. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilierii sunt de acord.
1. Aprobarea proceselor verbale întocmite la ședința din luna iulie,
Președintele de ședință supune votării procesele verbale întocmite în luna iulie.
Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (Korpos Levente și
Székely Álmos-Szilveszter)
2. Proiect de hotărâre nr.42/2021 privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele
din comuna Ciumani,
Dl. Primar spune că lista numelor de străzi a fost pusă în dezbatere publică, descrie străzile în
care au fost făcute modificări sau nume noi. Pentru cele două piețe: Borsos Miklos și Kossuth
Lajos am primit aviz din partea comisiei județene de atribuire denumiri.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: În denumirile maghiare unde este o stradă sau un drum,
sau pur și simplu nimic, are importanță?
Dl. Primar răspunde: Nu are importanță specială.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 47/2021.
3. Proiect de hotărâre nr.45/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru
numitul Csata Csaba,
Dl. Primar spune că anterior a fost vorba despre aceasta, s-a întâmplat la începutul verii în strada
Huszár. A fost întocmit procesul verbal din partea SPAC și protecția civilă.
Dl. consilier Gergely József întreabă: Poate deveni un sistem?
Dl. Primar spune: Poate, dar dreptul la despăgubire trebuie dovedit.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 48/2021.
4. Proiect de hotărâre nr.46/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru
atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local,

Dl primar spune că anul trecut a fost început procedura pentru atestarea comunei ca stațiune
turistică de interes local, are implicație de cost. Proiectul de hotărâre vizează aprobarea, acest
lucru este necesar la depunerea dosarului. Descrie pe scurt ce conține studiul.
Dl. consilier Gergely József întreabă: Va exista un avantaj, de exemplu la un proiect sau
punctaj?
Dl. Primar răspunde: Da, va fi un avantaj.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 49/2021.
5. Proiect de hotărâre nr.48/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Ciumani pe anul 2021,
Dl. primar spune că există modificări la 3 articole din partea veniturilor, pentru un total de
664.000 de lei. De asemenea, detaliază modificările planificate ale cheltuielilor. Vorbește
despre programul GIS, ceea ce înseamnă o cartografiere completă a comunei.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Nu există progrese în rețeaua de gaze?
Dl. Primar răspunde: Încă măsurarea topografică este în curs de desfășurare.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: La finanțări nerambursabile nu au fost depuse cereri?
Dl. primar răspunde: Ba da, dar este regrupare.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Sistemul de canalizare este înaintea de predare?
Dl. Primar spune: Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este luna septembrie. În urmă
cu două zile am trimis observațiile, sistemul este deja în pământ, încă lucrează cu restul.
Dl. consilier Korpos Levente a indicat că nu va vota.
Secretarul general aduce la cunoștința celor prezenți că dl. consilier Korpos Levente de la 1
septembrie este directorul Școlii Gimnaziale din comuna Ciumani, deci există un conflict de
interese în votarea acestui proiect de hotărâre. Conform legii dacă există un conflict de interese
în adoptarea unui proiect de hotărâre, acesta trebuie menționată în prealabil, astfel dl. Korpos
Levente nu va participa la votarea acestui proiect de hotărâre..
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 50/2021.
6. Proiect de hotărâre nr.49/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind
serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani,
Dl. Primar spune că planul de acțiune privind serviciile sociale a fost prezentat.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 51/2021.
7. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Primar prezintă cerea domnului director Korpos Levente privind desemnarea a doi membri
în Consiliul de conducere a școlii, care trebuie reînnoit în fiecare an.
D-na consilier Nagy Erzsébet și dl. consilier Köllő Csaba acceptă.
Dl. Primar aduce la cunoștință ca la sfârșitul lunii Primăria se va muta la baza sportivă. În primul
rând încercăm să-l pregătim astfel încât să-l putem folosi în mod corespunzător. Vom informa
locuitorii.
Dl. Primar prezintă invitațiile la localitățile înfrățite: Erdőbénye și Heves.

Dl. Viceprimar prezintă o dare de seamă despre delegația efectuată la Dány din Ungaria,.
delegația s-a deplasat la Dany, deoarece a fost aniversarea de 30 de ani a relației de înfărțire.
Dl. Viceprimar aduce la cunoștință că baia comunală a fost renovată, au fost curățate terenurile
din centrul comunei și P-ta Borsos Miklos, au fost așezate noi coșuri de gunoi. Mai este în stoc
5 buc., dacă există observații, acestea trebuie raportate. Au fost reparații la belvederul
Veresvirag și la terenul de joc. Probabil că va fi autorizat în această săptămână. A fost lucrări
de umplerea gropilor, situația de pe strada Szoros a fost verificată.
Dl. Primar propune ca în viitor cadourile pentru localitățile înfrățite să fie cumpărate împreună.
Dl. Primar spune că ziua gospodarilor este planificată la 9 octombrie. Poate că vor veni și
gospodarii din orașul Heves.
Dl. consilier Benedek Árpád face o observație asupra studiului.
Dl. consilier Korpos Levente spune că echipamentele IT au ajuns la școală, întreabă despre
procedura de predare.
Dl. Primar răspunde: Înaintea de începerea anului școlar
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre situația grădiniței.

rezolvăm

predarea.

Dl. Primar prezintă rezultatul expertului. În prezent, starea clădirii nu este pusă în pericol de
ploaie sau zăpadă. Planul a fost actualizat, proiectantul l-a trimis expertului pentru a verifica,
dacă pozițiile sunt corecte, apoi ni-l trimite, astfel încât să-l putem trimite unui inspector al
planului și să-l trimitem la Alba Iulia pentru aprobare. După aceea urmează licitația.
Dl. consilier Korpos Levente: Proiectantul va fi același?
Dl. Primar răspunde: Da, pentru că va face gratuit și repede. Acum vom verifica din nou și a
cerut o declarație de propria răspundere.
Dl. consilier Gergely József întreabă: Această evaluare statică înseamnă că, dacă rămâne așa nu
va fi acoperit temporar?
Dl. Primar răspunde cu da.
Dl. consilier Gergely József întreabă despre lucrările pe drumurile de câmp.
Dl. Primar răspunde: Au început și apoi s-au oprit pentru că firma lucra în altă parte. Au venit
înapoi și acum lucrează pe drumul Délhegy.
Dl. consilier Gergely József remarcă că stâlpii telefonici sunt în stare proastă pe strada Likasztó.
Dl. Primar răspunde: Îi vom contacta mâine.
Dl. consilier Czirják Lehel întreabă despre drumurile de câmp.
Se dezvoltă un dialog pe tema prevenirii atacurilor de urs între consilierii Benedek Árpád,
Domokos Árpád, Czirják Lehel și dl. Primar.
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