
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 26 octombrie 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.174 din 19. octombrie 2021 și invitată prin Invitația secretarului general 

al comunei nr.3442 din 19.10.2020.  

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Sándor Szilveszter și dl. 

consilier Domokos Árpád. 

Președintele de ședință este dl. consilier Király Szabolcs, care anunță ordinile de zi: 

1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna septembrie 2021 , 

2.  Proiect de hotărâre nr.54/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a 

locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată, 

3.  Proiect de hotărâre nr.55/2021 privind concesionarea unui imobil –teren în suprafață de 87 

mp, aparținând domeniului public al comunei Ciumani, 

4.  Proiect de hotărâre nr.57/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.48/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba, 

5.  Proiect de hotărâre nr.58/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza 

DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, 

dotare la Școala Primară Kollo Miklos, comuna Ciumani, județul Harghita”, 

6 Proiect de hotărâre nr.59/2021 privind aprobarea înființării ”Serviciul de asistență comunitară 

(SAC)” – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, 

7.  Proiect de hotărâre nr.60/2021 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din 

fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 

nonprofit de interes local, modificată, 

8.  Proiect de hotărâre nr.61/2021 privind rectificarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr.22/2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

cu rata inflației de 2,6 %, 

9.  Proiect de hotărâre nr.62/2021 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.49/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca 

stațiune turistică de interes local, 

10.  Proiect de hotărâre nr.63/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021, 

11.  Proiect de hotărâre nr.64/2021 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, 

acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în 

semestrul I al anului şcolar 2021 -2022, 

12.  Proiect de hotărâre nr.65/2021 privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului 

la 30 septembrie al anului bugetar 2021, 

13.  Proiect de hotărâre nr.66/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – 

km 3+824, comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului 

Național de investiții Anghel Saligny, 

14.  Proiect de hotărâre nr.67/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea drumurilor comunale 62  și 63 din comuna 

Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de 

investiții Anghel Saligny, 



15.  Dare de seamă despre activitatea SPAC, prezentat de dl. administrator Csata Jenő, 

16. Proiect de hotărâre nr.68/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Ciumani, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani, 

17.  Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări. 
 

Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilierii sunt de acord  

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost invitat proiectantul în cazul Proiectului de hotărâre nr.58/2021 

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI pentru investiția propusă a 

fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare la Școala Primară Köllő 

Miklós, comuna Ciumani, județul Harghita”, care va ajunge aproximativ în jurul orei 19.30. Propune 

ca proiectul de hotărâre menționat mai sus să fie discutat la sosirea proiectantului. 

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna septembrie 2021, 

Președintele de ședință supune votării procesele verbale întocmite în luna septembrie.  

Dintre consilierii prezenți, adică 11 la număr sunt de acord 9, abținere 2 (dl. consilier Korpos 

Levente și dl. consilier Székely Álmos-Szilveszter).  

 

2. Proiect de hotărâre nr.54/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată,, 

Dl. Primar spune că instituția prefecturală a menționat că sancțiunile nu pot fi impuse de 

consiliul local, ci doar de organul național. 

Secretarul general completează că a fost corectat conform propunerii. 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  56 /2021. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.55/2021 privind concesionarea unui imobil –teren în suprafață 

de 87 mp, aparținând domeniului public al comunei Ciumani,, 

Dl. Primar spune că este vorba despre terenul sub Tejüzlet. Avem avizele necesare de la 

diferitele autorități pentru a-l putea închiria pe termen lung. Prezintă articolele proiectului de 

hotărâre.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Anual sau lunar?  

Dl. Primar răspunde: Anual.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Nu este puțin?  

Dl. Primar răspunde: Față de 87 m², calculat pe 20 de ani, se plătește valoarea acestuia, din care 

vine licitația.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  57/2021. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.57/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.48/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba,, 

Dl. Primar spune că este vorba despre cererea de despăgubire. Prezintă hotărârea respectivă.  

Instituția prefectului a menționat că nu se poate plăti din bugetul local, trebuie să plătească 

SPAC, pentru că sistemul care a cauzat această daună, se află în administrarea serviciului 

public. Din acest caz este propus pentru retragere hotărârea.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: SPAC plătește? 

Dl. Primar răspunde: SPAC ne poate rambursa pentru că am plătit deja. 

 



Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  58/2021. 

 

5.  Proiect de hotărâre nr.59/2021 privind aprobarea înființării ”Serviciul de asistență 

comunitară (SAC)” – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, este necesar pentru licență.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Afectează organigrama?  

Secretarul general răspunde cu da, pentru că este scrisă sarcinile în cadrul SPAS.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Atunci va fi un nou proiect de hotărâre?  

Secretar general răspunde: Nu va fi, este deja.   

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  60/2021. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.60/2021 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.38/2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea 

programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată,, 

Secretarul general spune că este vorba despre finanțări nerambursabile, prefectura a menționat 

că pentru activitățile sportive nu poate fi folosită aceeași lege ca și pentru activitățile culturale. 

Detaliază modificările.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 61/2021. 

 

7. Proiect de hotărâre nr.61/2021 privind rectificarea și modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Ciumani nr.22/2021 privind aprobarea indexării impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6 %, 

Dl. Primar spune că este vorba despre indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 

Din partea prefecturii au fost raportate erori minime de calcul. 

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 62/2021. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.62/2021 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr.49/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea 

comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local, 

Dl. Primar spune că este vorba despre studiul de fundamentare pentru atestarea comunei ca 

stațiune turistică de interes local, o hotărâre de guvern clarifică că trebuie semnat de un membru 

al consiliului local, nu primarul, din această cauză de vine modificarea. Se propune președintele 

de ședință. 

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 63/2021. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.63/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021, 

Dl. Primar spune că explicația a fost trimisă prin e-mail. Detaliază părțile de venituri și 

cheltuieli.  



Între timp a sosit dl. Köllő Miklós de la biroul de proiectare.  

Dl. consilier Korpos Levente declară că nu va participa la votarea acestui proiect de hotărâre 

din cauza unui conflict de interese.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 64/2021. 

Dl. consilier Korpos Levente în numele școlii mulțumește sprijinul acordat.  

 

10. Proiect de hotărâre nr.58/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice în 

faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, 

modernizare, extindere, dotare la Școala Primară Kollo Miklos, comuna Ciumani, 

județul Harghita”,, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și valoarea proiectului. Aduce la cunoștință că procesul 

se desfășoară de mult timp, au existat mai multe discuții cu profesorii și cu proiectantul.  

Dl. Köllő Miklós spune că proiectul a fost lansat temeinic. Vorbește detaliat despre starea 

actuală a clădirii, problemele care apar și descrie inovațiile planificate. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Proiectul include și amenajarea curții?  

Dl. Köllő Miklós răspunde: Este inclus în această sumă. Este foarte greu de spus prețuri acum. 

De asemenea, detaliază amenajarea curții. 

Dl. consilier Korpos Levente spune că cadrele didactice care lucrează acolo se opun toaletelor 

de la intrare.  

Dl. Köllő Miklós răspunde cu privire la amplasarea toaletelor.  

Dl. consilier Korpos Levente, dl. Primar, dl. consilier Székely Álmos consultă cu dl. Köllő 

Miklós cu privire la plan. 

 

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 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 59/2021. 

 

11. Proiect de hotărâre nr.64/2021 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul 

acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

comuna Ciumani, în semestrul I al anului şcolar 2021 -2022, 

Dl. Primar spune că valoarea a fost deja inclusă în buget. De asemenea, detaliază informațiile 

despre bursă și decizia consiliului. 

Dl. consilier 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 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 65/2021. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.65/2021 privind aprobarea situației financiare al execuției 

bugetului la 30 septembrie al anului bugetar 2021, 

Dl. Primar spune că a fost trimis prin e-mail, prezintă  pe scurt părțile de venituri și cheltuieli.  

 

Dl. consilier 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 10 

la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 66/2021. 

 

13. Proiect de hotărâre nr.66/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 



între km 0+860 – km 3+824, comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea 

acestuia în cadrul Programului Național de investiții Anghel Saligny, 

Dl. Primar spune că suntem în perioada de depunere în cadrul programului Anghel Saligny.  

Este vorba despre DC 61 porțiunea de la Gerő până la Sípálya. DC 62 și DC 63 de la capătul 

comunei până la zona extravilană Székhajó și zona turistică Lok, până la intersecție. Prezintă 

lucrările planificate la DC 61, vrea să discute cu localnicii din zonă. Mai departe prezintă 

articolele proiectului de hotărâre.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 67/2021. 

 

14. Proiect de hotărâre nr.67/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea drumurilor comunale 62  și 63 

din comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul 

Programului Național de investiții Anghel Saligny, 

Dl. Primar prezintă articolele proiectului de hotărâre. Spune că, cu TVA, valoarea estimată a 

acestuia este de 16.602.000 lei, din care valoarea deductibilă este de 557.863 lei, acest tronson 

înseamnă aproximativ 7,5 km. Șantierul de lucru se poate face pe locul vechiului depozit de 

gunoi. Mai departe detaliază lucrările planificate.  

Dl. consilier Czirják Lehel propune la intersecția drumurilor laterale, ieșirile să fie mai largi.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre durata programului.  

Dl. Primar răspunde: 5 ani.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 68/2021. 

 

15. Dare de seamă despre activitatea SPAC, prezentat de dl. administrator Csata Jenő, 

Este prezent Csata Jenő administratorul serviciului public. Prezintă sarcinile efectuate pe baza 

criteriului de performanță, vorbește despre avizul SANEPID, despre creanțele, despre  

vânzarea apei și despre situația cu SC Maros AqvaServ SRL. Mai departe vorbește despre  

stabilirea prețului apei, racordărilor noi, probleme curente, probleme capacelor de cămin pe 

strada Principală.  

Dl. consilier Korpos Levente indică o problemă cu un capac de cămin.   

Dl. Consilier Székely Álmos spune: Există un capac de cămin pa strada Principală care este 

împrejmuit, nu se poate și restul? Ar încetini traficul. 

Dl. Administrator: Sunt de acord cu dl. consilier Székely Álmos, despre aceasta am discutat cu 

polițistul local, aștept răspunsul acestuia.  

Se dezvoltă un dialog între dl. consilier Székely Álmos, dl. administrator  Csata Jenő și dl. 

Primar, cu privire la modificarea prețului de epurare .  

Dl. Primar explică în detaliu situația din jurul modificării prețului cu SC AqvaServ Maros SRL.  

Dl. consilier Székely Álmos spune: Problema infiltrației există de mult timp, cum poate fi 

îndemnată să se rezolve? 

Dl. Primar răspunde: Procedura de rezolvare a problemei a început. Au contractat o firmă 

specializată, care ajută în rezolvarea problemei. 

Comentarii din partea domnului consilier Korpos Levente, domnului administrator Csata Jenő, 

domnului consilier Czirják Lehel și domnului Szőcs Csaba în legătura cu infiltrarea.  

Președintele de ședință supune votării raportul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 la 

număr sunt de acord 11. 

 



16. Proiect de hotărâre nr.68/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Ciumani, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din 

cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Köllő 

Miklós din Ciumani, 

Dl. Primar spune că a fost sesizat astăzi de inspectoratul școlar. Dl. Korpos Levente este 

singurul candidat. Îl propune pe viceprimarul pentru această funcție. 

 

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 10 

la număr sunt de acord 9, abținere 1 (Király Szabolcs viceprimar) se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 69/2021. 

 

17. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.. 
Dl. Primar: 

- Prezintă notificarea CNI pentru Subprogarmul Bazine de înot. Descrie necesitatea de a actualiza 

documentația și prezintă condițiile pe care le descriu. Comentarii din partea dl. consilier Gergely 

József.  

Dl. consilier Benedek Árpád: De ce nu este folosită intrarea principală a școlii primare Köllő Miklós? 

Comentarii din partea domnului consilier Korpos Levente și domnului Primar.   

Dl. consilier Benedek Árpád vorbește despre problema stației de autobuz din fața casei lui Csiki Marci.  

Dl. Primar: 

- Va fi lansat finanțarea pentru reabilitarea drumurilor de câmp, 100,4  milioane lei. Vorbește despre 

detaliile finanțării. Suntem pe cale ca să putem depune o cerere de finanțare. Continuăm lucrările 

începute.  

- Vorbește despre starea grădiniței. Lucrările s-au oprit, trebuia actualizat lista, proiectantul și-a 

asumat asta gratuit, până pe 12 octombrie. Îi vom trimite o scrisoare, așa că este destul de delicat. 

Au fost aici săptămâna trecută de la AFIR pentru a deține informații despre programul operațional.  

Au avut loc consultări cu agenția, iar în acest sens, indicatorii conveniți trebuie îndepliniți până la 

sfârșitul anului 2023. 

- Împreună cu comuna Joseni căutăm posibilitatea de a le furniza apă potabilă. Ultima variantă este 

ca Ciumani să construiască sistemul până la hotarul comunei, de unde ar lua apa. Situația terenului 

trebuie clarificat. Proiectantul vine săptămâna aceasta și există șanse să semneze contractul de 

finanțare. 

Dl. consilier Székely Álmos: Era un bec cu senzor de mișcare aici, la colțul clădirii, acum nu 

funcționează. Viceprimarul promite că o va rezolva. 

 Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       SECRETAR GENERAL 

Király Szabolcs          Balogh Zita  

ÎNTOCMIT, Referent: Erős Boglárka. 


