
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 22 iulie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 114 din 8 iulie 2019.  

 

La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Benedek Árpád.  

 

Președintele de ședință este dl. consilier Székely István, care anunță ordinea de zi. 

a) Aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local Ciumani care a avut loc în luna 

iunie 2019; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din 

domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, 

reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna 

Ciumani, județul Harghita”; 

d) Proiect de hotărâre privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al 

comunei Ciumani; 

e) Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de 

servicii de îngrijire la domiciliu; 

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

 

Președintele de ședință supune votării, toți consilieri sunt de acord. 

Este prezent dl. Csata Jenő, administratorul SPAC. 

Președintele de ședință supune votării ca ședința să înceapă cu problemele aduse de dl. 

Administrator. 

Toți consilieri sunt de acord. 

 

Dl. Administrator prezintă activitățile ultimului trimestru: vorbește despre cantitatea de apă 

plătită și măsurată. Spune că a primit 87 de cereri cu privire la datorii și a descris următorii 

pași. Vorbește despre criteriile de performanță, racordări lângă strada Principală, s-a fost lucrat 

în străzile care vor fi asfaltate, au fost executate 7 branșamente de apă și 24 de racorduri de 

canalizare, s-au instalat noi contoare de apă, probleme cu hidranți: din șase sunt reparate cinci, 

restul trebuie rezolvat de către executantul lucrărilor.  

Dl. Viceprimar spune că și azi a discutat cu executant.  

Dl. Administrator vorbește despre hidrantul din strada Középláb, care este folosit de romii, și 

acolo curgea multă apă.  

Dl. Viceprimar spune părerea lui: Acest hidrant este necesar, oamenii trebuie învățați cum să-

l folosească corect.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Câte racorduri sunt necesare?  

Dl. Administrator răspunde: 54 de apă și 115 de canalizare.  

Dl. Consilier Orbán Vilmos întreabă dacă ar ajuta citirea lunară a contoarelor.  

Dl. Administrator răspunde: S-a gândit deja la asta, are intenția de a depune o cerere de 

finanțare pentru un cititor de contor, dar numai în anul viitor.  

D-na Csata Andrea întreabă: Cu taxa de canalizare pentru Joseni cum stăm?  



Dl. Primar răspunde că aceasta aparține primăriei, auditul își revizuiește conturile. Există 

câteva întrebări în legătură cu decontări.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Câți banii sunt pentru racordare? 

Dl. Primar răspunde: 100 000 lei.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă mai este din această sumă? 

Dl. Primar răspunde: Da, este.  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local Ciumani care a avut loc în 

luna iunie 2019; 

Dl. consilier Korpos Levente remarcă: la procesul verbal de limba română la punctul C este 

scrisă „sub 500 lei”, dl. Consilier Székely Álmos a întrebat despre 183 de hectare de pășuni. 

Propune că și această întrebare și răspunsul primarului să fie scrisă în procesul verbal.  

Referentul Király Boglárka răspunde că va fi corectat. 

Dl. consilier Székely Álmos spune întrebarea lui și răspunsul primarului. 

Președintele de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din 

domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita; 

Dl. Primar spune că lucrările la casa tradițiilor au fost finalizate, comisia a preluat. Valoarea și 

funcția sunt modificate și trebuie incluse în domeniul public.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 51/2019. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, 

reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna 

Ciumani, județul Harghita”; 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, din cauza OG 114/2018 este necesară modificarea, 

prezintă sumele respective, spune că trebuie majorat valoarea cheltuielilor neeligibile. Dar din 

această sumă este plătită deja proiectarea. La licitație suma poate scădea. Lucrările vor fi 

realizate etapizate: schimbarea tâmplăriei, apoi dezvoltarea mansardei, izolarea externă.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 52/2019 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 

al comunei Ciumani; 



Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că lista trebuie să cuprinde reabilitarea sediului 

primăriei, din această cauză este necesară modificarea.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 53/2019 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază 

de servicii de îngrijire la domiciliu; 

Dl. Primar prezintă o analiză din luna mai, lista cuprinde vârsta, gradul de boală, venituri, 

numărul membriilor de familie etc. Pe baza veniturilor sunt calculate contribuția, care trebuie 

plătită de persoanele în cauză. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă dl. Primar propune modificări.  

Dl. Primar răspunde: Nu propune.  

D-na consilier Csata Andrea are propunere: Persoanele care au venituri sub 1000 lei să nu 

trebuie să plătească contribuție, și să nu plătească mai mult de o treime din venit. La 1500 de 

lei venituri contribuția să nu fie mai mult de 20% din venit.  

Dl. consilier Király Szabolcs întreabă: Ce va fi cu categoria de mijloc.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre poziția 16.  

Dl. consilier Orbán Vilmos întreabă dacă sunt persoane care au îngrijitori.  

Dl. Primar răspunde: Nu sunt.  

Dl. Primar descrie o modelare bazată pe cele spuse: la venituri sub 1000 lei sprijinul va fi 100%, 

între 1001 și 1500 de lei 90%, între 1501- 2000 de lei 80%, peste 2001 de lei va fi 70%.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Cum au calculat la poziția 16? 

Dl. Primar răspunde.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă Asociația Caritas a cerut aceasta.  

Dl. Primar răspunde: Nu. Sistemul nu este cel mai bun.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că nu crede că este corect să intri într-un sistem care 

funcționează bine, părerea lui este că acest serviciu este la un nivel ridicat.  

Dl. Primar spune: Intenția este să acționeze în mod legal, majoritatea persoanelor în cauză va 

fi afectat pozitiv.  



Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Ce va fi dacă pensiile vor crește. Este posibil ca 

contribuția să fie calculată pe baza veniturilor constatate la 1 august? 

Dl. Primar spune că serviciul trebuie să fie solicitat.  

Președintele de ședință supune votării modificările propuse. Dintre consilierii prezenți, adică 

12 la număr sunt de acord 10, 2 abțineri (Korpos Levente și Király Szabolcs) 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 

la număr sunt de acord 11, 1 abținere (Korpos Levente) se adoptă HOTĂRÂREA nr. 54/2019. 

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

Dl. Primar mulțumește participarea și sprijinul financiar la zilele comunei.  

Dl. Primar spune că sunt începute lucrările la drumurile de câmp. Mulțumește participarea la 

clacă.  

 

Dl. Primar vorbește despre OUG 57/2019, sunt părți modificate care afectează și Consiliul 

Local. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că secretarul comunei revine de la 1 august.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că între 12-17 august va fi în concediu, dl. viceprimar va fi 

locțiitorul lui.  

Dl. Primar vorbește despre invitația și participanți la Lukanénye. 

Dl. Viceprimar spune că se pregătește poarta secuiască pentru Dány, speră că la sfârșitul lunii 

august poate fi transportată.  

Dl. Viceprimar spune că au început să curețe șanțurile ANIF.  

D-na consilier Molnár Eszter mulțumește în numele copiilor organizarea ziua copiilor.  

Întreabă despre trotuarul lângă strada Principală.  

Dl. Primar răspunde: Azi a fost ultima zi de depunere oferte. Nu deține alte informații.  

D-na consilier Molnár Eszter vorbește despre problema gunoiului din pădure.  

Dl. Viceprimar răspunde. 

D-na consilier Molnár Eszter spune că la inaugurarea casei tradițiilor trupa de țitere a asigurat 

o atmosferă bună. Întreabă cum poate fi ajutat cu educația tinerilor.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că prima dată trebuie motivat Csata Levente, de exemplu ar 

putea să primească funcție de referent cultural. Ar fi bine să primească o sumă.  

Dl. Consilier Köllő Gábor spune: Trebuie o persoană care să se alăture, care reunește această 

trupă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dl. consilier Székely Álmos spune că există o persoană.  

Membrii consiliul local cer ca până la următorul ședință Csata Levente să fie întrebat dacă 

poate îndeplini această sarcină, să întreabă despre costuri, și despre interes.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă cât de departe vor merge cu șanțurile ANIF.  

Dl. Viceprimar răspunde. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă coșurile de gunoi vor fi puse pe cealaltă parte a 

drumului.  



Dl. Primar răspunde: Da.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă există un plan de perspectivă la lucrările drumurilor 

de câmp.  

Dl. Primar răspunde: Nu este, momentan lucrează firma cu racorduri de apă. Curățarea 

șanțurilor ANIF afectează lucrările. 

Dl. consilier Székely István întreabă dacă se poate repara drumul spre Vízház.  

Dl. consilier Orbán Vilmos cere de la dl. Viceprimar verificarea indicatoarelor rutiere. El ar 

pune la loc, însă nu știe, dacă are dreptul. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă despre situația gunoiului din cimitir.  

Dl. Viceprimar spune că a discutat cu administratorul cimitirului. Spune că la localitățile 

învecinate există contract, în care scrie că antreprenorul administrează zona cimitirului.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că la ședința trecută a menționat că în primul rând cu 

proprietarul cimitirului trebuie iniția o conversație.  

Dl. Viceprimar răspunde că el vorbește cu preotul.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă secratarul comunei va reveni, situația lui 

consilierului juridic va rămâne neschimbată?  

Dl. Primar răspunde: Da.  

D-na consilier Csata Andrea felicită pentru organizarea de inaugurare a casei tradițiilor, zilele 

comunei și ziua copiilor. 

Dl. consilier Korpos Levente transmite o cerere din partea unui locuitor din Kosza, că acolo 

rețeaua electrică este foarte slabă. Primăria poate să facă ceva în acest sens? 

Dl. Primar spune că se poate depune o cerere și pe baza acestuia putem să procedăm.  

Dl. Viceprimar spune că părțile interesate ar trebui să depună o plângere scrisă.  

 

 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR 

Székely István         Köllő Hunor  

 

Întocmit Referent: Király Boglárka 


