
 
 

 

PROCES VERBAL 

 

    Încheiat azi, la data de 6 martie 2018, la ședința extraordinară a Consiliului Local Ciumani, convocată cu 

Dispoziția primarului nr. 44   din. 1 martie 2018. 

        La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsind domnii consilieri: Orbán Vilmos și Domokos Arpad. 

      Dl.președinte de ședință Korpos Levente anunță ordinile de zi și supune votării.  

Toți consilierii sunt de acord. 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 

2018, 

Dl. Primar prezintă necesitatea modificării, spune că săptămâna trecută la Alba Iulia au încheiat contractul de 

finanțare penrtu lucrările de ”Reablitarea și extinderea sistemului de canalizare, comuna Ciumani, județul 

Harghita” 

Dl. Korpos Levente întreabă dacă această sumă va intra la bugetul lui SPAC? 

Dl. Primar răspunde că nu. Va intra în bugetul local. 

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  20/2018 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru 

garantarea avansului proiectului ”Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul 

înființării casei tradițiilor în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că în aricolul al 2-lea este vorba despre aprobarea certificatului de 

garanție, articolele 3 și 4 sunt articole de dispoziție. 

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  16/2018 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru 

garantarea avansului proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în 

comuna Ciumani, județul Harghita”, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  17/2018 

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale și sportive ce se vor 

organiza în anul 2018 de către Primăria comunei Ciumani, 

Pl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, lista evenimentelor, și sumele aferente. 

D-na Csata Andrea consilier prezintă întrebările  comisiei de specialitate.  

-Concursul Mozdulj rá! Nu este planificată? 

Dl. Primar răspunde că nu este planificată. 

-Ce înseamnă sumele 0? 

Dl. Primar răspunde aceste evenimete sunt fără cheltuieli. 

Dl. Benedek Árpád propune ca în luna august  să fie planificată concursul tenis de câmp. În locul acesteia punem 

tenis de masă, care va fi organizată în luna aprilie. 

Dl. Székely Álmos întreabă nimeni nu vrea să organizeze  Concursul Mozdulj rá? A fost un eveniment reușit, cu 

succes. 

Dl. Primar propune ca Clubul Sportiv  să predea proiect în cadrul programului finanțărilor nerambursabile. 

Dl. Consilier Csiki Csaba propune ca să fie organizat curățenie generală în comună. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă ce fel de eveniment este la puncul 17? 

Dl. Primar răspunde: este în locul Festivității de majorat pentru tinerii din comună născuți în anul1998, care nu s-a ținut 

pe timpul respectiv.  
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă acest eveniment va fi aniversarea  celor 20 de ani? 

Dl. Primar răspunde din partea noastră nu va fi o tradiție. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă se poate denumi altfel. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă ce fel de eveniment este puncul 18? 

Dl. Primar clarifică. 

D-na consilier Csata Andrea  întreabă ce fel de eveniment este puncul 3? 

Dl. Primar răspunde întâlnirea cu localităţile înfrățite. 

Dl. Consilier Székely Levente remarcă la  Veresvirág Kilátó pe o parte acoperișul lipsește. Se poate renova în  

clacă? 

Dl. Consilier Csiki Csaba spune că aceasta este o ușă, trebuie să le punem înapoi.  

Dl. Consilier Székely Álmos remarcă: la Baia Comunală numai 5 evenimente sunt planificate. În ce stare 

clădirilor? Întreabă dacă se poate organiza acolo și alte evenimete. 



Dl.președinte de ședință supune votării. 1 abținere (Csata Jenő), 9 pro, se adoptă HOTĂRÂREA nr.  18/2018 

e) Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din 

fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit 

de interes local în anul 2018, 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă pe ce bază a fost planificat sumele aferente? 

Dl. Primar răspunde așa au fost încadrate în bugetul local, și a fost o evaluare.  

D-na. Consilieră Csata Andrea prezintă observațiile  comisiei de specialitate  

- Acest program de finanțare să fie anunțată la sfârșitul anului, fără buget. 

D-na secretară comunică că acest program trebuie să apare în monitorul oficial, și nu se poate anunța fără buget. 

- Dacă va rămâne din această sumă, atunci va fi organizată încă o dată acordarea finanțărilor? 

Dl. Primar răspunde că finanțările sunt acordate în două etape: primăvara și toamna. 

Dl. Primara propune o modificare. 

Dl. Președinte de ședință supune votării modificarea. Toți consilieri sunt de acord. 

Dl.președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre cu modificări, Toți consilierii sunt de acord, se 

adoptă HOTĂRÂREA nr.  19/2018. 

f) Prezentarea documentaţiilor tehnice: Grădinița Csalóka, Sediul Primăriei, Grădinița Szilágyi 

Sunt prezenți reprezentanții de la ONECAD și Rolling Rom, cine prezintă planul technic a Grădiniței Csalóka. 

Dl. Architect spune că sălile sunt planificate cu respectarea standardlor în vigoare, sunt planificate vestiare, 

birouri,  cabinet medical, izolator, sala de mese,  intrarea principală rămâne unde este și acum. 

Dl. Primar spune că a fost o pretenție ca clădirea să se păstreze forma inițială. Pe o parte este proiectată  Grădinița 

cu program normal și pe partea cealaltă este proiectată Grădinița cu program prelungit. Este proiectat un depozit, 

vestiare și birou. Clădirea va fi prelungită. În prelungiri  este planificată sala polifuncțională,  spălătorie și 

centrala termică. La pivniță este planificat o  sală de terapie cu sare.  

Dl. Architect vorbește despre curte, zona verde, terenul de joacă și un foișor împotriva ploilor și soarelui.  

D-na. Consilier Csata Andrea întreabă cum se poate intra cu mașina. 

Dl. Primar răspunde: pe ambele părți. 

Dl. Consilier Székely Álmos remarcă că în curte există o fântână și clădirea este planificată pe aceasta.  

D-na. Consilier Csata Andrea spune că pivnița este umedă. 

Dl. Consilier Korpos Levente propune ca la intrearea principală ușa să fie altfel. 

Dl. Primar spune clădirea are un stil, și nu este de acord cu această idee. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă dacă sălile  pot  fi mai mari?  Se pare că sunt mici. 

Dl. Primar spune că au luat în considerare cererile, ideile educatoarelor și a conducerii școlii. 

D-na. Consilier Csata Andrea întreabă dacă se poate închiria sala de terapie cu sare?  

Dl. Primar răspunde este reglementată prin lege închirierea. 

Dl. Consilier Székely Álmos remarcă faptul că așezarea unei săli nu este potrivita, deoarece  acolo este o clădirea 

învecinată.  

Dl. Consilier Korpos Levente propune ca acolo să fie pus o fereastră sau cărămidă de sticlă. 

D-na secretară aduce la cunoștință prevederile legii educației cu privire la închirierea spațiilor unităților de 

învățământ preuniversitar. 

Dl. Consilier Korpos Levente cere să primească un plan nou cu modificăriile pe baza propunerilor.  

Dl. Primar spune că a fost cerut ca sala polifuncțională să aibă antreu. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă dacă cerințele sunt de exemplu ca în 3 ani să fie 20 de  copii în grădiniță. 

Dl. Architect spune că cinci ani trebuie să funcționeze grădinița. De exemplu nu poate fuziuna cu alte grupe din 

școală. 

Dl. Primar mulțumește pentru reprezentanții ONECAD și Rolling Rom că au venit și au prezentat planul 

grădiniței. 

Dl. Primar spune la Sediul Primăriei sunt planificate următoarele reparații și extinderi: schimbarea tâmplăriei 

exterioare și interioare, izolație exterioară, modificarea mansardei,o  rampă pentru persoane cu dizabilități, 

finisareea holului și casei scării, schimbarea balustradei. 

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

a) Demisia d-lui administrator Gal Attila, 

D-na scretară citește raportul juridic întocmit pentru demisia D-lui administrator SC GOSPOD SERV SRL. 

Membrii Consiliului Local propun că răspunsul va fi următoarea: au luat la cunoștință demisia, și aprobă dacă 

rezolvă datoria. 

 



b) Cererea numitului Csiki Lajos nr.1352, 

D-na scretară citește cererera lui Csiki Lajos. Cere clarificarea situația la 0,30 ha suprafața lui la sfârșitul stradei 

Cigányok. D-na secretară aduce la cunoștință că rezolvarea aceastei cereri nu este de competența  Consiliului 

Local. 

Dl. Viceprimar promite că o să viziteze terenul respectiv, și în următoarea ședință pregătește răspunsul și prezintă. 

Dl. Consilier Korpos Levente remarcă: la Școala Szilágyi zidul este mucegăit și boilerul este găurit. 

Dl. Primar spune că trebuie raportat în scris pentru că este în perioada de garanție și în acesată perioadă  trebuie 

să fie reparată sau  schimbată de executantul lucrărilor. 

Dl. Consilier Székely Álmos spune a apărut un anunț despre creșterea prețul apei.  

Dl. Primar Spune că SPAC-ul trebuie să plătească într-adevăr TVA. 

Membrii Consiliului Local propun ca administratorul SPAC să explice situația. Cer verificarea dacă trebuie o 

hotărâre adoptată pentru aprobarea TVA-lui.  

Dl. Consilier Korpos Levente spune că administratorul SPAC-lui nu a respectat termenele din criteriile stabilite. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă vine RDS RCS.  

Dl. Primar răspunde da, dacă va avea autorizație de construire. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă ce este cu internetul Radiocom? 

Dl. Primar răspunde folosim și noi la Primărie. 

Dl. Consilier Csata Jenő înterabă în ce fază suntem cu planurile de parcelare?  

Dl. Primar spune că elaborăm regulamentul de funcționare. 

 

  Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.  

 

 

Președinte de ședintă                      Secretar  

Korpos Levente         Balogh Zita  
 

 

 

Întocmit,  

Referent: Király Boglárka  

 


