
PROCES VERBAL 

 

 

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

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 163 din 3 

octombrie 2018.  

La ședință sunt prezenți 12 consilierii, lipsind motivat d-na consilier Csata Andrea.  

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

votării, toți consilieri sunt de acord.  

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000 

– 5+650”, Axa prioritară, 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritate de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte 

nr. POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă drumul este practicabil între Voșlobeni și Suseni. 

Dl. Primar răspunde: da.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți adica 12 sunt de acord. Se 

adoptă HOTĂRÂREA Nr. 59/2018.  

A sosit d-na consilier Csata Andrea 

b) Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de consilier, 

gradul profesional asistent, în funcția de consilier juridic, gradul profesional 

debutant 

Dl. Primar spune că acest post trebuie să fie ocupată de o persoană care are studii superioare 

juridice.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă acest post va fi publicat.  

Dl. Primar răspunde cu da. 

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

HOTĂRÂREA Nr. 60/2018.  

c) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază a funcționarului public, 

consilier juridic, gradul profesional debutant din aparatul propriu al primarului 

comunei Ciumani, 

Dl. Primar spune că în acest proiect de hotărâre este vorba despre salariul consilierului juridic.  

Dl. consilier Székely Álmost întreabă dacă gradul profesional debutant corspunde. 

Dl. Primar răspunde că părerea lui este că da, în această situație au șanse și tinerii, care acum 

au terminat studiile. 

Dl. consilier Csata Jenő întreabă dacă acest post este pe perioadă determinată. 

Dl. Primar răspunde că este vorba despre un post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă, dacă ocupă cineva acest post, contractul cu avocatul va 

fi reziliat. 

Dl. Primar răspunde cu da.  

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

HOTĂRÂREA Nr. 61/2018.  



 

d) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 

39/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii 

”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care 

se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului 

antepreșcolar și preșcolar, 

Dl. Primar spune că necestiatea modificării este din cauza cursului valutar, în acest caz este 

vorba despre în jur de 4 mii de lei, cu care cresc cheltuielile neeligibile. 

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

HOTĂRÂREA Nr. 62/2018. 

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

Dl. Viceprimar spune că pregătirea poartei secuiească pentu orașul Ráckeve este în curs. 

Dl. Primar mulțumește celor care au participat și au oferit ajutor la Ziua Gospodariilor. 

Dl. Primar aduce la cunoștință situația despre modernizarea iluminatului public.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă care este situația cu vopsirea trecerilor de pietoni pe 

drumul județean. 

Dl. Primar spune că a mai vorbit despre asta și data trecută, se va întâmpla pe parcursul lunii 

octombrie. 

D-na consilier Csata Andrea spune că a fost vorba despre o gală pentru hocheiștii. Cere ca dl. 

Primar să înceapă organiazarea acestui eveniment. 

Dl. consilier Benedek Árpád spune părera lui despre transportul deșeurilor. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă plătește cineva taxa de mediu.  

Dl. Primar răspunde cu nu, pentru că prefectura a cerut modificarea hotărârii. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă când a cerut prefectul modificarea? 

Dl Primar răspunde: mai devreme. 

Dl. consilier Korpos Levente spune că mai devereme au propus să fie o sumă fixă pentu 

transportarea deșeurilor, fără ca populația să cumpere saci. 

Dl. consilier Benedek Árpád propune: cei care au casă la pădure să plătească și ei taxa pentru 

transportul deșeurilor. 

Dl. Viceprimar spune că din punctul lui de vedere colectarea selectivă a deșeurilor funcționează 

bine, trebuie să atragem mai mulți oameni și să-i motivăm ca să participe în această acțiune.  

Dl. consilier Csata Jenő cere ca dl. Viceprimar să aducă un raport cu numele datornicilor cei 

care nu au plătit taxa de salubritate.  

Dl. consilier Székely Levenete întreabă dacă e posibil că nu oamaneii din comună, ci străini 

aruncă deșeurile pe câmp.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune că nu a văzut pe nimeni aruncând deșeuri aproape de casa 

lui, dar a văzut străini aducând maidanezi. 

D-na Csata Andrea spune că la început colectarea selectivă a deșeurilor a fost altfel, au luat 

toate lucrurile, iar acum compania de colectare selectează.  

Dl. Viceprimar spune că nu toate deșurile selectate sunt reciclabile.  

D-na Csata Andrea întreabă când va fi degajarea. 



Dl. Viceprimar spune că se organizează anual, a fost în această primăvară.  

Dl. consilier Székely Álmos sunt de acord cu dl. consilier Csata Jenő în legătura cu lista 

datornicilor.  

Dl. consilier Székely Levente spune un exemplu din Ungaria, unde arderea deșeurilor din 

grădină este organizat într-o zi specială, decis de conducerea comunei. Spune că sunt de acord 

cu domnii consilieri, Benedek Árpád și Korpos Levente cu privire la cantitatea deșeurilor.  

Dl. consiler Korpos Levente felicită realizare proiectul de modernizare a iluminatului public. 

Dl. consiler Korpos Levente întrebă despre o cerere depusă în legătură cu limitătoare de viteză 

la Szászfalu.  

Dl. Primar afirmă existența acestei cereri, spune că va avea loc o discuție cu persoanele care 

au semnat cererea.  

 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR  

Orbán Vilmos        Köllő Hunor 

 

Întocmit  

Referent: Király Boglárka 

 


