
 

PROCES VERBAL 

Încheiat azi la data de 25 septermbrie 2018 la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 149 din 19 

septembrie 2018.  

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, în afară de Csata Andrea și Domokos Árpád. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că domana secretar Balogh Zita a cerut suspendarea contractul 

de muncă pe un an. Pentru o scurtă periadă înlocuitorul va fi Köllő Hunor. 

Președintele de ședință este dl. consilier Orbán Vilmos, care anunță ordinele de zi.  

Este prezent Gál Attila adiministratorul SC GOSPOD SERV SRL și SPAC. Președintele de 

ședință propune ca prima dată să fie discutată situația administratorului. Dl. consilier Korpos 

Levente nu este de acord, propune să fie așteptată doamna consilier Csata Andrea.  

În ordinea citită vor fi discustate ordinele de zi.  

 

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile din comuna Ciumani,  

Dl. Viceprimar preznintă proiectul de hotărâre.  

Dl. Primar clarifică, acest document: nu trebuie confundat cu programul de pășunat, aici este 

vorba despre calitatea solului, analiza solului, etc. 

Dl. consilier Benedek Árpád este de acrod cu dl. Primar, spune că aceasta este o descriere 

generală.  

Dl. consilier Székely Álmos înterabă de ce este necear acesta.  

Dl. Primar răspunde că, este neceasar pentru subvențiile terenurilor, încadrate în categoria de 

pășune.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 11 la număr, sunt de 

acord 9, sunt 2 abțineri (Korpos Levente, Székely István) se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

53/2018.  

 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de pornire a 

unui mc lemn pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani, 

Dl. Primar spune că de două ori a fost licitată dar nu a prezentat nimeni, din acest caz 

propune scădrea prețului.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune: ar putea pare că e prea mult această scădere, dar se poate 

că nici nu este suficient 



Dl. consilier Csiki Csaba spune exemplul din Sândominic, unde prețul este 80 lei/ mc 

Dl. consilier Benedek Árpád propune ca prețul să fie 120 de lei/mc.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți, adică 11 sunt de acord, se 

adoptă HOTĂRÂREA nr. 54/2018 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 

care fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita, 

Dl. Primar preznintă necestiatea modificării.  

A sosit d-na consilier Csata Andrea. 

Dl. președinte de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr, sunt de 

acord 11, este 1 abținere (Csata Andrea) se adoptă HOTĂRÂREA nr. 55/2018. 

 

Dl. administrator Gál Attila prezintă situația despre datoria GOSPODSERV și despre 

eșalonare. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă cât este suma. 

Dl. Administrator răspunde 139.740 lei.  

D-na Csata Andrea referitor la eșalonare întreabă în loc de 2 ani nu poate fi 4? 

Dl. Primar răspunde a propus această perioadă având în vedere durata mandatului consiliului.  

Dl. consilier Köllő Gábor propune că la data viitoare aceasta problemă să fie inclusă la ordine 

de zi.  

Dl. consilier Orbán Vilmos întreabă dacă dl. Administrator se poate pregăti lucurile cerute la 

o ședință extraordinară. 

Dl. Administrator răspunde dacă dl. Primar și locțiitorul secretarului se pot pregăti, atunci da. 

Dl. Administrator vorbește despre audit. Spune că unul dintre deficiențele este, că nu există 

autorizație de la ANRSC și sunt și probleme financiare. Momentan sunt 66 mii de lei datorie.  

Dl. consilier Székely István întreabă cât este pierderea. 

Dl. Adminstrator răspunde cca. 25%.  

Dl. Székely Levente întreabă dacă este o listă care conține numele datornicilor.  

D-na Csata Andrea cere că administratorul să specifice problemele și la ședința următoare să 

propune rezolvarea lor.  

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea noii organigrame al Serviciului 

voluntar pentru situații de urgență din comuna Ciumani 

Dl. Primar preznintă proiectul de hotărâre.  

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

HOTĂRÂREA Nr. 55/2018.  



e) Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de 

referent, gradul profesional principal, în funcția de consilier, gradul 

profesional superior 

 

Dl. Primar aduce la cunoștință că doamna secretară Balogh Zita a cerut suspendarea 

contractul de muncă pe un an. Pentru o scurtă periadă înlocuitorul va fi Köllő Hunor 

Spune că mai sunt postruri vacante, acolo propune modificarea unui post de referent în 

consilier. Spune că compartimentele suborodonate secretarului comunei vor fi transferate în 

suborodnarea primarului.  

D-na Csata Andrea întreabă dacă acest post este definitiv.  

Dl. Primar răspunde da.  

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă această persoană poate să ne reprezintă la 

judecătorie.  

Dl. Primar răspunde da. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă d-na secretar poate solicita prelungirea acestei 

concediu.  

Dl. Primar spune că a cerut suspendarea pe un an, care pe bază de solicitare poate fi 

prelungită.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acrod. Se adoptă 

HOTĂRÂREA Nr. 56/2018.  

f) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Ciumani pe anul 2018, 

Dl. Primar spune că, comuna a primit 10 mii de lei pentru reparea pagubelor din cauza 

inundațiilor.  

Vorbește despre modificări în buget.  

Dl Primar aduce la cunoșțință schimbarea locul unde va fi organizat Ziua Gospodariilor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre partea finanțărilor nerambursabile la 

învățământ, ce este cu aceasta. Spune că știe depre schimbarea locului.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acrod. Se adoptă 

HOTĂRÂREA Nr. 57/2018.  

g) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, 

interpelări. 

Dl. Primar aduce la cunoștință Cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós – cer desemnarea 

reprezentanți din partea consiliului delegate ca membrii în Consiliul de conducere a școlii. 



Se propune să rămână domnii consilieri Köllő Gábor și Székely Levente. Ei acceptă și toți 

consilierii sunt de acord. 

Dl. Primar spune că au fost la delegație la mai multe localități înfrățite.  

Dl. Primar invită membrii consiliului local la spectacolul teatrului din Ráckeve. 

Dl. Viceprimar spune la restaurantul Üvegcsűr cablurile sunt puse în pământ.   

Dl. Primar spune că va schimba locul evenimentului Ziua Gospodariilor, și este planificat la 

data de 6. octombrie. 

Dl. Primar vorbește depre Ziua Gospodariilor din comuna Joseni.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă se poate planifica pentru altă dată, din cauza 

comemorării din 6 octombrie. 

Dl Primar spune că comemorarea este planificată la 7 ocombrie după slujbă. 

Dl. consilier Székely Álmos spune că părerea lui, este că nu este un mesaj bun dacă 

sărbătorim la o zi de doliu național 

Dl. Székely Levenre spune că a vorbit cu Dl. Papp Lászlo din Ráckeve, care a spus că orașul 

Ráckeve ar dori o poartă secuiască. 

Dl. Primar spune că și el a vorbit cu primarul din Ráckeve și vor ca poarta să fie gata la prima 

duminică de advent. Cere votare, dacă membrii consiliului local vor putea ajuta. Doți sunt de 

accord.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă sunt noutăți despre vopsirea trecerii de pietoni. 

Dl. Primar răspunde că nu sunt.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre emiterea titlurilor de proprietate  

Dl. Primar răspunde. 

D-na consiler Csata Andrea întreabă dacă va fi degajare și colectarea deșeurilor electronice. 

Dl. Viceprimar răspunde că da și sticlele vor fi luate. 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR  

Orbán Vilmos        Köllő Hunor 

 

Întocmit  

Referent: Király Boglárka 


