
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 24 iunie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 103  din 17. iunie 2019.  

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

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

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

luna mai 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei 

Ciumani pe anul 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului 

Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani; 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea celei de al 20-lea ediţii a ZILELOR 

COMUNEI CIUMANI; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care 

beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a 

obligațiilor restante datorate de persoane fizice și juridice Serviciului Public de Apă 

și Canalizare Ciumani; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum 

organigrama cu numărul de personal al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2018 al S.C. 

GOSPOD SERV S.R.L.; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată în 

anul 2018 şi Programul de activitate propus pentru anul 2019 al S.C. GOSPODSERV 

S.R.L.; 

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

Dl. Primar propune un proiecte de hotărâre nou la ordinea de zi, după cum urmează: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

„Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” Axa 

prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar Apel de proiecte nr. 

POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii 

și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului 

D-na Csata Andrea propune în primul rând discutarea proiectelor de hotărâre 8, 7, 9, 6 în 

această ordine.  

Președintele de ședință supune votării ordinea de zi împreună cu modificările, toți consilierii 

sunt de acord.  

 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2018 al S.C. 

GOSPOD SERV S.R.L 

Este prezent Gál Attila administratorul SC Gospod Serv Srl. care prezintă în detaliu bilanțul 

pentru anul 2018, privind cheltuielile și veniturile. Cele mai mari costuri sunt costurile cu 

personalul. Cea mai mare sursă de venit provine din serviciul de încălzire. Au încheiat un 

contract cu școala pentru încălzire de la 1 decembrie, pe o perioadă de patru luni. Aduce la 

cunoștință că probabil se poate rezolva datoria fiscală. Cu ajutorul domnului primar au depus 

o cerere pentru finanțare la de minimis.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă cât este suma respectivă? 

Dl. Administrator răspunde.  

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

la număr sunt de acord 11, 1 abținere (Székely Álmos), se adoptă HOTĂRÂREA nr. 43/2019.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum 

organigrama cu numărul de personal al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019 

Administratorul SC Gospod Serv Srl, Gál Attila spune majoritatea cheltuielilor provine din 

costurile cu personalul și din taxele aferente. Din acest an angajații vor primi voucher de 

vacanță și indemnizație de hrană. Planifică achiziționarea uneltelor și hainelor de lucru.  

D-na consilier Csata Andrea remarcă: Aceste lucruri se văd prea târziu, știe că a întârziat 

bugetul de stat a României, dar cere ca informațiile să fie aduse la cunoștință în timp. Întreabă 

despre achiziționarea uneltelor.  

Administratorul Gospod Serv Srl. răspunde că au planificat lucruri mici, un element mai mare 

este aparatul de sudură, garanția flexului expiră, ar trebui un set de cheie cu mai multe 

dimensiuni, ciocan, lopată, roabă.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă tot anul administratorul este decontat cu 4 ore.  

Dl. Administrator răspunde cu da.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 44/2019. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată în 

anul 2018 şi Programul de activitate propus pentru anul 2019 al S.C. GOSPODSERV 

S.R.L. 

Administratorul Gospod Serv Srl. Gál Attila prezintă raportul de activitate pentru anul 2018, 

și planurile pentru acest an. Aduce la cunoștință că la toamnă sunt programate lucrările de 

întreținere la hala cazanului.  

Dl. Viceprimar spune că angajații ajută la organizarea Zilelor comunei Ciumani.  

A sosit dl. consilier Domokos Árpád. 



D-na consilier Csata Andrea recomandă administratorului extinderea domeniului de activitate 

la SC Gospod Serv Srl.  

Dl. Viceprimar răspunde.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că nu vede ambițiile personale ale administratorului.  

Dl. administrator Gál Attila spune că în primul rând vrea să rezolvă problema datoriei.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă cu toate acestea nu ar fi mai bine acceptarea 

demisiei administratorului? Oricum el este responsabil pentru datoria creată, nu persoana, 

care va veni. 

Dl. Primar răspunde că deocamdată nu și-a dat demisia.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 45/2019. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a 

obligațiilor restante datorate de persoane fizice și juridice Serviciului Public de Apă 

și Canalizare Ciumani 

Este prezent Administratorul SPAC, care propune eșalonarea cazurilor, unde sunt datorii 

peste 500 lei. Persoanele din cauză vor fi anunțate.  

Administratorul Csata Jenő spune că în cea mai eficientă măsură este întreruperea furnizării 

apei. 

Dl. Primar propune modificare la articolul 6 la punctul C, în sensul să fie extinsă pentru a 

include taxele locale.  

Dl. consilier Benedek Árpád are părerea, că în cazul întrerupeii furnizării apei, plata taxei de 

apă va fi prioritatea, nu plata altor taxe.  

Dl. consilier Székely István întreabă dacă aceasta nu se poate face și invers. De exemplu dacă 

cineva cere un certificat fiscal, condiția să fie ca taxa de apă să fie plătită.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă cineva nu vrea eșalonare ci să plătească totă 

datoria la o dată? 

Administratorul Csata Jenő răspunde.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 46/2019. 

 

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

luna mai 2019 



Dl. Consilier Korpos Levente remarcă că în procesul verbal de limba maghiară există 930 de 

parcele, iar în limba română este scris 930 hectare.  

Referentul Király Boglárka răspunde că va fi corectat.  

Dl. consilier Székely Álmos menționează, că la partea de finanţare din Programul naţional de 

cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi 

administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale el a întrebat care este firma, care va 

executa lucrările. La proces verbal este scrisă:  

“Dl. Primar răspunde.” 

Dl. Consilier cere să fie scrisă cu cine a discutat dl. Primar.  

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

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei 

Ciumani pe anul 2019 

Dl. Primar prezintă părțile care trebuie modificate și necesitatea modificărilor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre care grădiniță este vorba.  

Dl. Primar răspunde: Care se construiește acum.  

D-na consilier Csata Andrea spune că nu aduce aminte exact, dar crede că s - a discutat 

despre atelierul de prelucrarea fructelor, care trebuie faianțată. Asociația a primit un aparat, și 

instalarea se poate face numai după faianțare. Propune să fie inclus în buget sumă pentru 

această lucrare.  

Dl. Primar răspunde că a fost la teren, aceasta nu este o investiție așa de mare, dar este 

inclusă suma. Acest lucru este rezolvabil.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 47/2019. 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului 

Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că este vorba despre clădirea Centrului 

Multifuncţional de Sănătate, spaţiu de 33,31 mp pentru funcţionarea laboratorului de tehnică 

dentară. 

D-na consilier Molnár Eszter întreabă dacă acolo există cameră care se poate închiria.  

Dl. Primar răspunde: Da, se poate.  



D-na consilier Molnár Eszter spune ar fi bine să căutăm un specialist, de exemplu un medic 

pediatru.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 48/2019. 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care 

beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu 

Dl. Primar spune că în acest proiect de hotărâre se referă la modul în care ar trebui să 

contribuie pacienții vârstnici la serviciul oferit de Asociația Caritas. În acest caz, venitul 

pacientului este luat în considerare. Prezintă și anexa care cuprinde sumele. Aduce la 

cunoștință că, colegii la compartimentul social fac anchetă socială și pe baza acestuia va fi 

stabilit contribuția.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă în procent cât trebuie să plătească Primăria.  

Dl. Primar spune că plătim 4000 de lei pe lună, restul rezolvă Asociația Caritas din subvenții.  

D-na Csata Andrea propune ca primul pas să fie o analizare, cât trebuie să plătească 

persoanele și după aceea să pună în practică.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre stabilirea contribuțiilor.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă numai pensiile sau și alte venituri vor fi calculate.  

Dl. Primar răspunde ambele.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că și subvențiile de la APIA sunt surse de venit, din acest 

punct de vedere sistemul este sever.  

Dl. consilier Domokos Árpád spune că subvenția nu este considerat ca venit. 

D-na consilier Csata Andrea propune că prima dată să fie calculate sumele și să vedem minim 

o lună. Părerea ei este că, la veniturile sub 1000 de lei să nu fie stabilită contribuție. Ar fi bine 

să vedem câte persoane se încadrează în fiecare categorie, impactul cărora trebuie examinat.  

Dl. Primar spune că, contribuția va fi calculat din venituri și din specificul serviciului.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre câte persoane este vorba.  

Dl. Primar spune că se poate cere o situație.  

Dl. consilier Székely Levente propune ca proiectul de hotărâre să nu fie aprobată acum, și 

solicită o analiză.  

Dl. consilier Király Szabolcs propune că prima data să fie aprobată proiectul de hotărâre și 

după punerea în practică se poate vedea datele precise.  



D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. consilier Korpos Levente spune: Cu mult timp în urmă cei de la Caritas au dat rapoarte 

foarte bune. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Va fi ceva problemă dacă nu va fi adoptat acest proiect 

de hotărâre? 

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

la număr nu sunt de acord 5, nu se adoptă hotărârea.  

9. Proiect de hotărâre privind organizarea celei de al 20-lea ediţii a ZILELOR 

COMUNEI CIUMANI 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, organizatorii, colaboratorii, organizarea şi 

funcţionarea pieţei, pentru menţinerea ordinii şi liniştii. Prezintă programul detaliat.  

D-na consilier Molnár Eszter a venit înapoi. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare nu va fi 

organizat.  

Dl. Primar răspunde că nu, pentru că nu a fost nici o nominalizare. Prezintă întrebările 

apărute în jurul evenimentului.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă sunt sponsori.  

Dl. Primar răspunde că da sunt, de exemplu Composesoratul sau Centrul Cultural și Arte. 

Dl. consilier Székely Levente prezintă o tradiție în legătură cu festivitatea de inaugurare a 

casei muzeală.  

Dl. consilier Korpos Levente propune că la ziua pedagogiilor să fie invitate toate cadrele 

didactice care locuiesc în Ciumani, chiar dacă nu lucrează la Școala Generală Köllő Miklós.  

Dl. Primar spune că în primul rând scopul este felicitarea celor care lucrează în Școala 

Generală Köllő Miklós, dar în viitor se va lua în considerare această propunere.  

Dl. Primar spune că curățarea terenurilot aferente sunt în desfășurare. Protecția împotriva 

inundațiilor a fost făcută. 

D-na Csata Andrea întreabă dacă programul pentru copii va fi organizat la baia comunală.  

Dl. Primar răspunde: Nu, va fi la piață.  

Dl. Consilier Székely Álmos se bucură pentru că evenimentul a reprimit numele original. 

Cere ca exprimarea politică locală să nu ajungă la oaspeți.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 49/2019. 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

„Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” Axa 

prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar Apel de proiecte nr. 

POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii 

și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13 

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 50/2019. 

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

D-na Csata Andrea: La strada Principală spre Suseni capacul unui canal este rupt, sau ce sa 

întâmplat cu aceasta? Se poate face ceva? 

Dl. Viceprimar răspunde că va fi rezolvat.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Cine trebuie să rezolve Consiliul Județean sau noi? 

Dl. Primar răspunde: Noi.  

Dl. Primar spune că la centrul comunei a fost curățat pârâul Enke. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că la Căminul cultural au început lucrările pentru întreținerea 

scărilor. Speră că în trei ani se poate depune cerere de finanțare pentru refacere completă.  

Dl. Primar spune că la terenul de fotbal a fost schimbat gazonul artificial.  

Dl. Primar spune că până la începutul lunii iulie așteaptă ofertele la servicii de proiectare și 

execuție lucrări pentru modernizare a străzilor.   

Dl. Primar spune că dl. Viceprimar a fost în delegație la Heves.  

Dl. Primar prezintă invitația primită de la Ráckeve. 

Dl. consilier Székely Álmos propune atragere civililor în delegații.  

Consilierul juridic citește cererea lui Bartalis Imre, Ciumani nr. 1403, adresată Consiliului 

Local Ciumani.  

Dl. Primar citește răspunsul. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă dl. Bartalis Imre în funcție de președinte cere 

reducerea.  

Dl. Primar răspunde nu, cere ca persoană fizică.  



Consilierul juridic citește cererea lui Bartalis Imre Ciumani nr. 1403 adresată Consiliului 

Local Ciumani în legătura cu asocierea 24. 

Dl. Primar prezintă antecedentele acestei cereri și citește răspunsul dat.  

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că trebuie rezolvată forte rapid, pentru că mulți oameni au 

terenuri neclarificate.  

Dl. Primar nu este de acord cu dl. consilier Székely Álmos, respinge faptul că mulți oameni 

au terenuri neclarificate.  

Dl. Primar spune că cei interesați vor fi înștiințați că cererea lui a fost prezentată Consiliului 

Local.  

Dl. Primar spune că, consilierii locali au fost invitați să participă la ședințele Comisia de 

Stabilire a Drepturilor de Proprietate.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că nu au venit pentru că au fost bănuiți. 

Dl. consilier Orbán Vilmos spune părerea lui cu privire la situație.  

Dl. consilier Köllő Gábor întreabă ce fel de legătură are Bartalis Imre cu asocierea 24.  

Dl. Primar aduce la cunoștință ceea ce sa spus la ședința din noiembrie anul trecut. Dl. 

Bartalis Imre a fost ales în funcție.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune că dl. Bartalis Imre a ieșit din asocierea 24.  

Dl. consilier Csiki Csaba întreabă dacă se vor repara mai departe drumurile forestiere, pentru 

că în unele locuri există mai multe probleme din cauza ploii.  

Dl. Viceprimar spune că pe baza promisiunii, va fi curățate în lungime de 6,5 km șanțurile 

ANIF.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă există o posibilitate legală de a susține localitatea  

Sânmartin. 

Dl. Primar răspunde că se poate realiza prin intermediul Consiliului Județean, a discutat 

despre aceasta cu dl. Vicepreședinte.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că a întâlnit cu o femeie în vârstă care a mențiunit că în 

zona cimitirului nu sunt locuri, coșuri de gunoi unde se poate arunca gunoiul.  

Dl. Viceprimar prezintă situația cimitirului.  

Dl. consilier Benedek Árpád cere ca situația să fie rezolvată cât mai curând, pentru că gunoiul 

va ajunge în hotarul comunei.  



Dl. consilier Székely Álmos întreabă cine este proprietarul cimitirului, el trebuie să rezolvă 

problema.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că a primit o propunere: trei copaci de lângă terenul de 

fotbal ar trebui tăiați pentru că provoacă probleme pe terenul de fotbal. 

Dl. consilier Korpos Levente propune achiziționarea unui aparat cu care se poate curăța 

terenul de frunze.  

D-na consilier Csata Andrea cere ca casiera sau locțiitorul ei să se afle la casierie în timpul 

orelor de program.  

Dl. consilier Székely István întreabă câte persoane au plătit taxa de salubrizare pentru casele 

de pădure, pentru că ar fi bine rezolvarea problemei, a coșurilor de gunoi în pădure.  

Dl. Viceprimar răspunde.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă cineva are domiciliul în Ciumani, și trăiește în 

străinătate trebuie să plătească taxa de salubrizare. 

Dl. Primar răspunde dacă poate dovedi că nu locuiește acasă primește 50% reducere.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre soarta celor 183 de hectare de pășuni. 

Dl. Primar răspunde: Trebuie dovedit că a fost luat în anul 1948. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă vrem să lăsăm să plece administratorul Sc. Gospod 

Serv Srl. 

Dl. Primar răspunde: Vrem, dar nu și-a dat demisia și trebuie altcineva în locul lui.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează pentru SECRETAR 

Székely Álmos      Köllő Hunor  

 

 

Întocmit Referent: Király Boglárka 

 

 


