
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 23 iulie 2018 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Ciumani, 

convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.126 din  data de 18 iulie  2018. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii. Președintele de ședință este dl.consilier Köllő Gábor, cine 

anunță ordinele de zi. 

Dl.președinte de ședință supune votării ordinile de zi împreună cu modificării. Toți consilierii sunt de 

acord 

La ședintă sunt prezenți dl. Fejér Miklós și Gál Attila administartorul SPAC. Dl. Primar citește 

cererea lui Fejér Miklós  din luna mai care a  fost adresată către Consiliul local și Primăria Ciumani. 

Dl Primar aduce la cunoștintă procesul verbal  și răspunsul.  

Dl. Consilier Domokos Árpád  prezintă punctul de vedere, fiind implicat în acest subiect. 

Dl. Primar verifică din nou situația și răspunsul.  

Dl. Consilier Korpos Levente cere ca altă dată cererile, în cazuri similare, să fie aduse la cunoștință 

mai devreme și  insistă ca dl. Domokos Árpád să facă totul pentru rezolvarea problemei.   

Dl. Consilier Székely Levente spune părerea lui: animalele trebuie să fie îngrădite, și trebuie să fie 

împiedacat ca animalele să treacă pe alte terenuri.  

Dl. Consilire Székely Álmos este de acord cu dl. Consilier Székely Levente.   

Dl. Primar prezintă demisia domnului administrator SPAC Gál Attila din data 12 iulie.  

Dl. Administartor Gál Attila spune punctul lui de vedere în legărură cu demisia. 

Dl. Consilier Csata Jenő întreabă dacă din cauza denunțărilor a dat demisia dl. Administrator.   

Dl.Adminstrator răspunde că da.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă ce fel de denunțări au fost. 

Dl. Administrator răspunde.  

Dl. Primar prezintă prcedura în legătura cu demisia administratorului.  

D-na Csata Andrea  întreabă dacă dl. Admnistrator va lucra cele 30 de zile, adică perioada de preaviz.  

Dl.Adminstrator răspunde, da.  

Dl. Consilier Köllő Gábor cere ca în timp de zece zile să fie efectuată auditul, după aceea va fi o 

ședință extraordinară,la care se va discuta rezultatul auditului. 

Dl. președinte de ședință supune votării. 

Dl. Orbán Vilmos întreabă cei care nu plătesc facturile cu ei ce putem face. 

Dl. Admnistrator răspunde rezolvarea este întreruperea serviciului de apă. 

Dl. Consilier Székely Álmos spune părerea lui.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă ce va fi cu datoria lui GOSPOD SERV. Și ce va fi cu funcția 

administratorului, se poate suspenda? 



D-na Csata Andrea întreabă dacă se poate suprima datoria.  

Dl. Primar și d-na secretar răspund: se poate dar avocata noastră nu este de aceeași părere.  

Dl. Primar spune se poate pune acest caz la o ședință extraordinară ca ordine de zi.  

D-na Csata Andrea este de acord cu dl. Primar.  

1. Proiect de hotărâre privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte 

de șantier, pentru realizarea investiției ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna 

Ciumani, județul Harghita”; 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre în legătură cu dirigintele de șantier, cine va verifica lucrările 

reabilitarea sistemului de iluminat public.  

Dl.președinte de ședință supune votării. Cu 1  contra și  12 voturi  pentru, se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 43/2018. 

2. Rectificarea HCL nr.28/2018  

Dl. Primar prezintă necestitea modificării.  

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord.  

3. Proiect de hotărâre privind denumirea zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Consilier Székely Levente întreabă dacă aceste numere vor fi valabile și la poștă. 

Dl. Primar răspunde da, spune că este important și pentru dezvoltarea turismului rural. 

Dl. Korpos Levente întreabă dacă primesc număr și cei care nu au solicitat ca terenurile lor să fie 

trecute în intravilan..  

Dl. Primar răspunde în conformitate cu legislația în vigoare nu se poate.  

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

44/2018. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin 

Consiliul Local Ciumani cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia  cu scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului Social 

”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul 

Harghita” din cadrul  Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune 

Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru 

servicii publice și sociale; 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

45/2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului semestrului I 

al anului bugetar 2018; 

Dl. Consilier Székely Levente întreabă care este cauza că la partea gestioanrea deșeurilor în 70% au 

intrat banii. 

Dl. Primar răspunde.  



Dl. Korpos Levente spune că  la amende ce este suma de 1300 lei. 

Dl. Primar răspunde a plătit o firmă la Reabiliarea Pieței Borsos Miklós pentru că au întârziat cu 

lucrarea. 

D-na Csata Andrea întreabă ce însemană canalizare de Leader. 

Dl. Primar răspunde. 

D-na Csata Andrea întreabă ce înseamnă realizarea cu  165% la partea de turism? 

Dl. Primar răspunde că sunt puse programe mai multe la cheltuielile de turism.  

Dl. Consilier Székely Álmos întrebă despre întabularea terenurilor, dacă lucrează dl.ing Voinescu 

Alexandru  cu aceasta? 

Dl. Primar răspunde, da.   

Dl. Consilier Korpos Levente îndreabă despre situția drumurilor forestiere, când vor fi reperate? 

Dl. Primar răspunde în săptămâna aceasta încep lucrările. 

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

46/2018. 

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier 

al comunei Ciumani 

Dl. Consilier Benedek Árpád explică cauza vânzării cu prețul de pornire mai mic decât anul trecut. 

Dl. Consilier Székely Levente întreabă dacă nu s-a putut îndeplini anul tercut, la toamnă. Procedura 

este așa de complicată.  

Dl. Consilier Benedek Árpád răspunde că procedura este lungă și complicată. 

Dl. Consilier Székely Álmos întrebă dacă acest preți este mică sau mare.  

Dl. Primar răspunde că Ocolul Silvic de Regim stabilește prețul de pornire la licitație, după prima 

licitație, dacă lemnul nu s-a vândut, se poate reduce prețul.  

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

47/2018. 

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

Discutarea problemei și cererea lui SC Interholz SRL. 

Dl. Consliler Székely Levente întreabă dacă se poate da în judecată pe ANANP, din motivul 

împiedicării încasării  redevenței.  

Dl. Consilier Benedek Árpád răspunde că nu merită. 

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. 

Dl.Primar aduce la cunoștința celor prezenți că localitatea Algyő, din Ungaria vrea să încheie 

parteneriat ca localitate înfrățită.  

Dl. Consilier Korpos Levente spune că de la Algyő au fost la școală, propune să fie școala înfrățită.  

Dl. Primar cere să se gândească toții despre aceast caz.  



Dl. Primar aduce la cunoștință ce fel de amendă a primit Primăria în lunile trecute.  

Dl. Consilier Csata Jenő spune că la Loki eltérő coșurile de gunoi sunt pline cu deșeuri.   

Se poate impune taxă, dar nu așa mare.  

Dl. Viceprimar este de acord cu dl. consilier Csata Jenő, spune că vom căuta o rezolvare. 

D-na Csata Andrea întreabă dacă a fost cerută de la Consiliul Județean aplicarea marcajelor rutiere.  

Dl. Primar răspunde, da. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă de unde au avut bani pentru plată la Szilfás? 

Dl. Primar clarifică.  

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă la sfârșitul stradei Kerektó partea neasfaltată va fi 

reparată? 

Dl. Primar răspunde, da, când continuăm repararea drumurilor publice.  

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă va fi o comunicare despre votarea în legătură cu denumirea 

zilelor comunei. 

Dl. Primar răspunde probabil va fi comunicat după analizare.  

Dl. Consiler Székely Levente spune că la Căminul Culural la subsol este apă și întreabă dacă se poate 

scoate cu pompa. 

Dl. Viceprimar răspunde, da. 

Nefiind alte probleme de discutat la această ședință, se încheie ședința. 
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