
PROCES VERBAL 

 

     Încheiat azi la data de 8 ianuarie 2018 la ședința extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.1 din 4 ianuarie 

2018. 

     La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsind motivat dl.consilier Benedek Arpad. 

     Președintele de ședință este dl.consilier Korpos Levente. Dl.președinte anunță ordinile de 

zi și supune votării. Toți consilierii sunt de acord. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțunii de 

dezvoltare al bugetului local existent la data de 31.12.2016 din excedentul bugetului 

local al anilor precedenți, 

Dl.primar prezintă proiectul de hotărâre. Toți consilierii sunt de acord. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.1/2018. 

2. Prelucrarea Deciziei nr.41/27.12.2017, privind înlăturarea unor deficiențe constatate și 
consemnate în Raportul de audit financiar nr.1836/29.11.2017, încheiat la Unitatea 
Administrativ Teritorială al comunei Ciumani în urma acțiunii de verificare privind 
Auditul financir asupra contului anual de execuție bugetară. 

D-na secretar prezintă Decizia și Raportul, precum demersurile efectuate până în prezent 
pentru urmărirea stingerii creanțelo. 
Cu ocazia auditului efectuat de Camera de Conturi Harghita, au fost constatate un număr de 
6 abateri. Aceste abateri au fost prezentate și la ședința din decembrie 2017. 
Prin Decizia nr.41/27.12.2017 au fost dispuse următoarele măsuri:  

a) La prima abatere s-a constatat 59.749 lei sarcină fiscală pentru 9 contribuabili, 
constând în neplata taxelor de autorizare activități de alimentație publică, din care 
40.400 lei debit din taxe și 19.349 lei accesorii. Măsuri dispuse: urmărirea și stingerea 
creanțelor fiscale stabilite, inclusiva eventualelor accesorii calculate până la data plății 
efective a debitelor, în conformitate cu norma de procedură fiscală incidentă. 

b) La a doua abatere s-a constatat 83.790 lei sarcină fiscală pentru SC INTERHOLZ SRL 
constând în neplata taxei de autorizare exploatare carieră în perioada 05.10.2013-
04.10.2014, din care 57.000 lei taxă exploatare pentru o suprafață de 9500 mp și 
26.790 lei majorări de întârziere. Măsuri dispuse: stabilirea din oficiu a creanței fiscale 
prin emiterea deciziei de impunere – în condițiile prevederilor art.107/2015 și 
demararea, în mod succesiv sau concomitent, a procedurilor/modalităților de stingere 
a creanței, conform prevederilor din Titlul VII din Legea nr.207/2015, până la 
stingerea întregiicreanței fiscale. 

c) La a treia abatere s-a constatat nepredarea redevență în natură  conform contractului 
de concesiune nr.481/2005, astfel prejudiciul cert la data finalizării auditului fiind de 
475.079 lei. . Măsuri dispuse: ordonatorul principal de credite va dispune măsuri 
pentru stabilirea, în condițiile legii, a extinderii exacte a prejudiciului, inclusiv a 
penalităților de întârziere, și pentru recuperarea integrarăa acestuia, în termenul legal 
de prescripție 

Termenele de realizare a măsurilor este de 31.08.2018. 
Până în prezent au fost realizare următoarele: 

a) La prima abatere au fost recalculate debitele și majorările de întârziere, pentru că la 
calculul inițial a fost constatat o eroare de program.  Totodată la SC AGM EMIL SRL a 
fost reclaculată debitul, deoarece societatea a făcut dovada nefuncționării unității de 
alimentație publică pe o perioadă de timp. La fel a fost recalculat și la II. Csata B. 



Margit și la SC Works Porodinfo SRL, deoarece aceste societăți au prezentat  dovada 
achitării a 2 ani, a acestor taxe. Astfel prejudiciul de 59.749 lei a scăzut la valoarea 
de 53.684 lei. 

b) La a doua abatere SC Interholz SRL a făcut dovada că terenul efectiv afectat de 
exploatare în anul 2014 a fost 467 mp, conform căreia s-a recalculat debitul și 
majorările de întîrziere. Astfel prejudiciul real este 4.147 lei în loc de 83.790 lei. 

c) La a treia abatere SC Interholz SRL a fost invitat să mărească garanția depusă până 
la suma datorată ca redevență în natură.   

Dl.primar adaugă că ne vom judeca cu SC Interholz SRL pentru clarificarea penalității de 
întârziere în sumă de 168.218 lei. 
Dl.consilier Csata Jeno întreabă dacă se poate folosi piatra pentru repararea drumurilor de 
câmp. 
Dl.primar răspunde că da putem, așa am și planificat. Totodată așa este planificată că pentru 
repararea drumurilor comunale putem folosi la fel. Așa este prevăzut și în proiect.  
Dl.consilier Csata Jeno întreabă dacă SC Interholz SRL poate  reparare  drumurile din acest 
material. 
Dl.primr răspunde că nu, deoarece pentru ei nu merită să execute aceste lucrări. 
Csata Andrea întreabă dacă din suma de 168.218 lei, societatea poate să ne transporte 
cantitatea de piatră 17.202 tone? 
Dl.primar răspunde că se poate. Se poate întâmpla și faptul că vom fi nevoiți să transportăm 
cantitatea de 17.202 tone din incinta carierei. 
3. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări. 
Dl.primar aduce la cunoștința celor prezenți că este în curs de organizare conferința 
economică. 
Totodată dl.primar invită pe doamnele și domnii consilieri ca împreună să viziteze imobilele 

cumpărate în anul trecut. 

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

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        ÎNTOCMIT 

                 Korpos Levente                                       Secretar: Balogh Zita 


