
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 28 mai 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.87 din 20 mai 

2019. 

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Benedek Árpád și 

dl. consilier Domokos Árpád. 

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

a) 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 2019, respectiv modificarea 

H.C.L. nr. 16/2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile acordate; 

b) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 62/2018 

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; 

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

reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea și schimbarea destinației unei case 

de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în comuna Ciumani, județul Harghita”; 

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

reprezentând noua valoare a investiţiei „Construire grădiniță de copii cu program normal 

în comuna Ciumani, județul Harghita”; 

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

37/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de 

canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”; 

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

Dl. Primar propune 4 proiecte de hotărâre noi la ordinea de zi, după cum urmează: 

g) Proiect de hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 18/2019 

privind aprobarea anulării creanțelor fiscale  

h) Proiect de hotărârea privind modificarea H.C.L. nr. 70/2018 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019 

i) Proiect de hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Ciumani 

j) Proiect de hotărârea privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și 

personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani. 



Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă trebuiesc aprobate procesele verbale din 

ședințele anterioare. 

Dl. Primar răspunde: Da, trebuie. 

Președintele de ședință supune votării ordinea de zi împreună cu modificări, toți 

consilierii sunt de acord. 

1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Local Ciumani care 

au avut loc în luna aprilie 

Dl. consilier Korpos Levente spune că el a avut niște observații. 

Király Boglárla răspunde, că procesele verbale au fost modificate conform 

observațiilor. 

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

2. 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 2019, respectiv modificarea H.C.L. nr. 16/2017 privind aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și anexa cu sumele aferente. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă la partea de turism există potențiali 

participanți. 

Dl. Primar răspunde, da există: Asociația Erdészeti Vadászati și Asociația Fenyőalja. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 34/2019. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr. 62/2018 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 DALI-ul a fost depus, ca parte integrantă a cererii de finanțare. 

La 15 mai a fost o verificare pe teren din partea finanțatorului, pe baza observațiilor și 

a OUG-ului 114/2018 este necesară modificarea. Pe baza ordonanței de guvern a fost 



recalculată suma. Detaliază sumele. În totalitate proiectul este eligibil, pasul următor 

este hotărârea consiliului local. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă cum au crescut sumele atât de mult. 

Dl. Primar răspunde: Nu numai creșterea salariului minim este cauza, ci și creșterea 

prețurilor pentru materialele de construcție. 

Dl. consilier Korpos Levente spune că ultima dată dl. Primar a spus că caută altă 

soluție pentru finanțare. 

Dl. Primar răspunde: Așa a fost, pentru că nu a existat nici un progres într-un interval 

de jumătate de an. 

Dl. consilier Csiki Csaba întreabă dacă este necesar rectificarea bugetului. 

Dl. Primar răspunde, numai după încheierea contractului de finanțare. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 35/2019. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea și 

schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei 

tradițiilor în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

Dl. Primar spune că creșterea este din cauza OUG 114/2018. Speră că ceremonia de 

inaugurare va avea loc în cadrul zilelor comunei Ciumani. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 36/2019. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Construire grădiniță de 

copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

Dl. Primar spune că lucrările au fost începute deja anul trecut, astfel suma a fost 

calculată pentru lucrările și materialele de construcții executate în anul 2019. Din 

această sumă o parte este inclus în bugetul local. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 37/2019. 

6. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr. 37/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitarea şi 

extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul 

Harghita” 



Dl. Primar spune că este vorba despre OUG 114, pe baza acestuia și a proiectul tehnic 

au fost calculate din nou sumele. În mare măsură se schimbă manopera. Suma poate fi 

redusă la licitație. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă, dacă cheltuilelile acestui proiect și grădinița 

Csalóka pot fi finanțate din bugetul local? Poate ajuta Consiliul Județean? 

Dl. Primar răspunde că Consiliul Județean încă nu au repartizat sumele autoritățiilor 

locale. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă sunt prezentate numai sumele care s-au 

schimbat? 

Dl. Primar răspunde: Nu, aceasta este un deviz complet. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: În total cât trebuie plătit? 

Dl. Primar răspunde. Spune că momentan suntem în faza PT verificat, care trebuie să 

trimitem la finanțator pentru avizare. 

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

adică 10 la număr sunt de acord 1 abținere (Csata Andrea), se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 38/2019. 

7. Proiect de hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr. 18/2019 privind aprobarea anulării creanțelor fiscale 

Dl. Primar spune că este vorba despre anularea unor creanțe fiscale. Spune că din 

partea prefecturii, consiliul juridic a menționat că aceasta trebuie să fie dispus de către 

Primar, de aceea este nevoie de modificare. Consiliul Local hotărăște limita, Primarul 

împreună cu aparatul lui realizează. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 39/2019. 

8. Proiect de hotărârea privind modificarea H.C.L. nr. 70/2018 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 

2019 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre împreună cu modificări. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 40/2019. 

9. Proiect de hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că a fost aprobat o funcție de consilier personal, propune încetarea 

funcției. Recomandă ca la organigramă să fie încadrate și asistentele personale. 



Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă era încă un candidat la examenul pentru 

ocuparea funcției de consilier juridic. 

Dl. Primar răspunde: Da, era. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 41/2019. 

10. Proiect de hotărârea privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor 

publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului 

comunei Ciumani 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

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

adică 11 la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 42/2019. 

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

interpelări 

Dl. Primar prezintă participarea la finanţare în cadrul Programului naţional de 

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

administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. Contractul de finanțare a fost 

încheiat săptămâna trecută. A discutat cu o firmă care ar executa lucrările. Se 

preconizează că în prima jumătate a lunii iulie se va semna contractul de execuție. 

A sosit Dl. consilier Benedek Árpád. 

Dl. Primar spune că de aceea este nevoie de rectificarea bugetului. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă care sunt zonele respective. 

Dl. Primar răspunde. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre câte parcele este vorba. 

Dl. Primar răspunde cca. 930. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă care este firma. 

Dl. Primar răspunde că a discutat cu Eurotop SRL.  

Dl. consilier Benedek Árpád spune că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară s-a presupus că până în 2023 acest studiu va fi efectuat în întreaga țară. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă ce investiție va fi, se știe ceva? 

Dl. Primar răspunde că este vorba despre o fermă de pui, dar mai întâi trebuie realizat 

un PUZ care trebuie să fie adoptat de Consiliul Local. 

D-na consilier Molnár Eszter întreabă dacă va fi organizată ziua copiilor. Discută cu 

dl. Viceprimar despre observațiile la terenul de joacă. Întreabă despre trecere de 

pieton la strada principală, cine administrează? 



Dl. Primar spune că Consiliul Județean, de unde a primit o adresă în care precizează 

unde au planificat trecerile de pietoni, limitatori de viteză și indicatoare de viteză. 

Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă se știe ceva despre trotuarul lângă strada 

principală. 

Dl. Primar răspunde că au fost doi participanți, acum se analizează ofertele. 

D-na consilier Csata Andrea cere să primească în timp informații despre invitațiile la 

localitățile înfrățite. 

Dl. Primar prezintă ce fel de programe vor fi. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă căruia i se face poarta secuiască. 

Dl. Primar răspunde. 

Dl. Viceprimar răspunde că pentru Dány și Tóthfalu. 

D-na consilier Csata Andrea: În legătura cu inundațiile au verificat și sa văzut de unde 

provine apa. Întreabă dacă există o modalitate de a conduce apa în altă parte. 

Dl. Primar spune că a verificat terenul respectiv cu un dron cu dl. Barti Tihamér. Au 

verificat terenul colegii din partea protecției civile și din partea gospodărirea apelor, și 

au constatat că inundația nu se datorează fluxului pârâului Békény. Prezintă situația 

șanțurilor și vorbește despre ANIF. 

Dl. consilier Benedek Árpád prezintă observațiile lui în legătură cu pârâul Enke. 

Majoritatea apei din Nagymező ajunge în sat. Propune împărțire. 

Dl. Viceprimar împărtășește părerea lui în această privință. 

Dl. consilier Székely Álmos spune că apa provine din primul șanț, care este plin, din 

această cauză vine apa. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă șanțurile vor fi săpate, cine trebuie să facă 

podul. 

Dl. Viceprimar spune că aceasta a fost inclus. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă țeava nu mai există, noi putem să punem 

înapoi? 

Dl. Primar răspunde, dacă aparține la ANIF-ului nu se poate, dacă aparține comunei, 

se poate. 

Dl. consilier Székely István întreabă cine a adunat gunoiul la hotarul comunei. 

Dl. Viceprimar răspunde că el a luat-o. 

Dl. consilier Székely István întreabă când începe asfaltarea. 

Dl. Primar răspunde că contractul a fost deja semnat, când vremea va fi favorabilă vor 

începe lucrările, cu termen de finalizare până la data de 15 iunie. 



Dl. consilier Korpos Levente întreabă când va fi schimbat gazonul artificial. Va fi 

terminat până la zilele comunei? 

Dl. Primar răspunde cu da. 

Dl. consilier Korpos Levente solicită un coș de gunoi la capătul străzii Déllő, pentru 

că a văzut acolo tineri, care au aruncat gunoiul pe stradă. 

Dl. Primar spune că acolo există un magazin, în fața celui care ar trebui să fie pus un 

coș de gunoi, trebuie să fie somat. 

Dl. consilier Korpos Levente spune că acoperișul sălii de sport este în stare proastă. 

Două plăci sunt sparte la baza sportivă. 

Dl. Primar spune că și el a observat, a vorbit despre aceasta cu administrator, el a 

primit sarcinile în legătură cu repararea acestora. 

Dl. consilier Székely István solicită ca după schimbarea gazonului artificial baza 

sportivă să fie verificată mai riguros. 

Dl. Primar răspunde. 
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