
PROCES VERBAL 

Încheiat azi, la data de 3 decembrie 2018. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 182 din 26 noiembrie 2018.  

La ședință sunt prezenți 10 consilieri, lipsind motivat d-na consilier Csata Andrea, dl. Consilier 

Székely Levente și dl. Consilier Domokos Árpád.  

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

Supune votării, toți consilierii sunt de acord.  

 

a) Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna 

Ciumani, județul Harghita“ 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, aduce la cunoștință că unele valori din bugetul inițial s-

au modificat, valoarea proiectului va crește cu 11.500 lei.  

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

nr. 65/2018.  

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din 

afara fondului forestier al comunei Ciumani, de pe cariera Kicsilok 

Dl. Primar aduce la cunoștință că pe raza carierei Kicsilok, pe baza cererii chiriașului, pentru 

eliberării zonei, au fost marcate lemne pe baza contract încheiat cu SC Ocolul Silvic de regim 

Gherogheni SA. A fost marcat 72 m³ masă lemnoase, vorbește detaliat despre categoriile lemnului. 

Preţul de pornire mediu este de: 139 lei/m³, această sumă a fost stabilită în conformitate cu Decizia 

nr. 4698 din 29.09.2017 a SC Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA. Spune că acest proiect de 

hotărâre conține și caietul de sarcini.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă a fost vândut lemnul data trecută. 

Dl. Primar răspunde: Da.  

A sosit dl. consilier Székely Levente. 

Dl. președinte de ședință supune votării. 10 consilieri sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

66/2018. Dl. Consilier Székely Levente nu votează pentru că a sosit cu întârziere. 

c. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2018 a 

Comunei Ciumani 

Dl. Primar prezintă necesitatea modificării pe partea veniturilor.  

Sosește d-na consilier Csata Andrea.  

Dl. Primar descrie modificările propuse în partea cheltuielilor.  



D-na Csata Andrea spune că anul trecut a fost stabilit că va fi cumpărat iluminat festiv, întreabă 

dacă a fost cumpărat. 

Dl. Primar răspunde că nu a fost cumpărat.  

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

nr. 67/2018.  

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

 

Este prezent Gál Attila administratorul SC GOSPOD SERV SRL și SPAC care prezintă realizările 

din anul 2018, valabilitatea autorizațiilor. Spune că și din cauza datornicilor funcționează cu 

pierdere SPAC-ul.   

Dl. consilier Székely Levente spune că există o cantitate de apă, care intră în comună, dar nu este 

vândută. Cui am putea vinde? 

Dl. Administrator răspunde că din apa intrată, toată cantitatea nu poate fi factură. 

Dl. consilier Székely Levente spune că a fost o propunere în legătura cu datornici, suspendarea 

furnizării apei.  

Dl. Administrator spune că în unele cazuri unde sunt datorii mari, colegii, au vorbit personal cu 

datornici.  

Dl. consilier Csata Jenő întreabă în legătură cu datoria față de Joseni, stația de epurare, dacă este 

măsurat cantitatea apei, care ajunge din Ciumani.  

Dl. Administrator răspunde că deocamdată nu, dar există intenție să fie măsurată prin contoare. 

Costurile anuale ale stației de epurare sunt împărțite în trei (Joseni, Ciumani, Suseni), așa se 

calculează suma pe care trebuie să plătim.  

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă și amenzile sunt împărțite în trei.  

Dl. Primar spune că drepturile și obligațiile sunt împărțite în trei din această cauză si cheltuielile 

sunt împărțite în trei. Detailează cheltuielile anului 2017.  

D-na Csata Andrea întreabă de ce nu a fost plătită datoria față de stația de epurare din Joseni, a 

fost o problemă juridică?  

Dl. Primar răspunde, că da, a fost o problemă juridică. Există o hotărâre de consiliu local din anul 

2005 pe baza căruia trebuie să plătim, dar nu se știe cine trebuie să plătească, Primăria sau serviciul 

public.  

D-na Csata Andrea întreabă dacă momentan sunt bani suficienți în buget.  

Dl. Primar răspunde: Nu.  

Dl. consilier Székely Álmos în legătură cu raportul (pe care a primit de la dl. Administrator) este 

menționat că sunt 14 cereri de racordare și numai 2 au fost rezolvate.  



D-na Csata Andrea întreabă dacă va mai fi rectificare bugetară în acest an 

Dl. Primar răspunde cu da. 

Dl. consilier Székely Levente, Dl. consilier Korpos Levente și d-na consilier Csata Andrea se 

discută, dacă toți datornicii vor plăti datoriile, SPAC-ul are nevoie de încă 50 mii de lei..  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă când se poate modifica prețul apei. 

Dl. Administrator răspunde că da se poate.  

Dl. Primar cere de la dl. Administrator un plan referitor la rezolvările problemelor menționate.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă cât este pierderea.  

Dl. Administrator răspunde: așa este cum a fost până acum.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă a fost discutat problema lui Baróti Éva.  

Dl. Administrator răspunde cu da.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre Gospodserv.  

Dl. Administrator răspunde că aceasta urmează acum.  

Dl. consilier Benedek Árpád întrebă dacă neaplicarea suspendării furnizării apei este din motive 

personale. 

Dl. Administrator răspunde că și din motive personale.  

Dl. consilier Székely Levente spune că a fost o propunere, în legătură cu un anunț tv cablu, unde 

va fi adusă la cunoștința publicului larg lista datornicilor.  

Dl. Primar spune că nu a citit legislația în legătură cu aceasta, dar părerea lui este că, dacă nu au 

efecte actele oficiale, nu ajută nici un anunțul tv.  

D-na consilier Csata Andrea spune că ar fi bine úncheierea unui contract cu o firmă specializată în 

recuperare de datorii.  

Dl. Primar cere de la administrator să se intereseze de asta.  

Köllő Hunor aduce la cunoștință rezultatul auditului curții de conturi în legătură cu piatră. Această 

problemă trebuie rezolvată până la 15 iulie.  

Dl. Primar aduce la cunoștință o cerere de la Köllő Zoltán. El cere ștergerea datoriei fiscale, pentru 

că nu are posibilitatea să plătească suma. Spune că a primit răspuns de la compartimentul de taxe 

și impozite, dar nu este posibil ștergerea.  

Dl. consilier Székely Álmos recomandă ca răspunsul să fie eșalonare datoriei.  

Dl. consilier Székely Levente: Sunt de acord cu dl. consilier Székely Álmos. 



Dl. Primar aduce la cunoștință că au depus dosar doi candidați la postul de consilier juridic. La 

proba scrisă s-a prezentat o singură persoană.  

Köllő Hunor prezintă rezultatul concursului.  

Dl. Primar spune că Primăria a pierdut un proces în legătură cu drapelul Secuiesc și este solicitat 

scoaterea drapelului. Vom face apel. 

D-na consilier Molnár Eszter întreabă dacă în acest sezon va funcționa patinoarul. 

Dl. Viceprimar spune că prima dată trebuie verificată starea patinoarului. Se poate organiza o 

clacă.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre programul ”korisuli”. 

Dl. Primar răspunde că a fost o evaluare în legătură cu acest program. Consiliul Local asigură suma 

necesară chiriei patinoarului și transportului elevilor.  

D-na consilier Molnár Eszter întreabă: Unde nu locuiește nimeni cum se rezolva curățarea 

trotuarului lângă șanțuri? 

Dl. Primar răspunde că fiecare gospodărie are proprietar, și este sarcina lor. 

Dl. Benedek Árpád în legătura cu această discuție spune un exemplu de la Baktalórántháza. 

Dl. consilier Székely Álmos spune dacă de a lungul drumului nu este îngrijit gazonul 

corespunzător, nu putem aștepta din partea locuitorilor, dacă noi nu dăm exemplu.  

Dl. Viceprimar spune că în acest an a fost cosit iarba de două ori.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă SC Gospod Serv SRL ar putea face asta. 

D-na consilier Csata Andrea dacă este un tabel în legătură cu piatra din carieră, unde și cât a fost 

folosit. 

D-na consilier Csata Andrea spune că a fost vorba despre o gală de hochei.  

Dl. Primar răspunde că planificăm în anul viitor.  

D-na consilier Csata Andrea spune că sunt proiecte de finanțare pentru reabilitarea căminelor 

culturale. Propune rezolvarea aerului condiționat și rezolvarea problemei toaletei.  

Dl. Primar spune că au fost discuții în temă, au fost probleme cu autorizația de securitate împotriva 

incendiilor, dar momentan aceasta este rezolvată. A discutat și cu administratorul Căminului. Dacă 

vor fi lansate apele în temă, depunem cerere de finanțare 

D-na Csata Andrea întreabă despre întâlnirea localităților înfrățite în anul viitor.  

Dl. Primar speră că putem organiza.  

Dl. consilier Benedek Árpád vorbește despre starea salei de sport.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre ședința în legătura cu 24-ek Társulása.  



Dl. Primar vorbește detaliat despre 24-ek Társulása. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă construirea grădiniței este în întârziere. 

Dl. Primar răspunde da, este.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă despre trotuarul lângă drumul județean.  

Dl. Primar răspunde: Așteptăm, momentan ANAP-ul nu a dat răspuns pentru Consiliul Județean 

în legătură cu documentația de atribuire.  

Dl. Viceprimar vorbește despre călătoria în localitatea înfrățită Ráckeve, și despre poarta 

secuiască.  

Dl. consilier Csata Jenő prezintă situația de defectului în sistemul de canalizare în strada 

Farkasdomb. Spune că în pădure a adunat 3 saci cu gunoi.  

Dl. consilier Székely Álmos propune că la adunarea deșeurilor selective locuitorii să primească 

saci. 

Dl. Viceprimar răspunde că furnizorul nu poate asigura saci, comuna va finanța.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă la pădure casele au primit numere. 

Dl. Primar răspunde că numai zonele au fost aprobate.  

Dl. consilier Korpos Levente spune părerea lui despre transportul gunoiului.  
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