
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 29. octombrie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Marton Laszlo-Szilard, cu Dispoziția 

Primarului comunei Ciumani nr.189 din 24. octombrie 2019. Invitată prin Invitația 

secretarului general nr.3554 din 24.10.2019. 

La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat d-na consilier Molnár Eszter.  

Președintele de ședință este dl. consilier Székely Levente, cine anunță proiectul ordinii de zi. 

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

reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitare captare, stație de tratare apă, comuna 

Ciumani, județul Harghita 

b)    Proiect de hotărâre privind înființarea în baza OMAI nr.75/2019 al SPAC a comunei 

Ciumani.  

c)     Prezentarea execuției bugetare Trim.III al anului 2019; 

d)    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al 

Comunei Ciumani pe anul 2019.  

e)    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2018 a Stației de 

epurare și magistralei ce leagă localitățile Suseni-Ciumani-Joseni.  

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

-Prezentarea  unei situații financiare cu restanțele consumatorilor, a măsurilor luate și propuse 

a fi luate pentru colectarea acestora  din partea administratorului SPAC, 

-Adresa nr.14168/13942/SL/04.09.2019 al Instituției prefectului Județului Harghita, 

-Prezentarea Deciziei nr.41/2017/2 din 15.10.2019 a Camerei de Conturi Harghita, privind 

prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.41/27.12.2017. 

Dl. consilier Korpos Levente propune că la ordinea de zi să apare aprobarea ultimelor două 

procese verbale întocmite la ședințele anterioare ale Consiliului Local. 

 

Împreună cu modificăriile, președintele de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de 

acord. 

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Dacă a fost posibil corectarea procesului pe baza 

propunerii D-nei consilier Csata Andrea.  

Referentul Király Boglárka răspunde că a reușit să completeze cu următoarele: ”Dl. Primar 

răspunde: Împreună cu locuitorii, intenționăm reorganizarea reglementărilor de circulație pe 

străzile comunei.” Această secţiune a fost modificată.  

 

Președintele de ședință supune votării ultimele două procese verbale împerună cu 

modificarea. Toți consilierii sunt de acord.  

 

 



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

reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitare captare, stație de tratare apă, comuna 

Ciumani, județul Harghita 

Dl. Primar spune că în anul 2016 au început lucrările, dar executantul între timp a intrat în 

faliment. Lucrările care au fost făcute până atunci au fost preluate. Între timp valorile trebuiau 

actualizate. Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Împreună cu TVA? 

Dl. Primar răspunde că da.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Dacă planul s-a schimbat fundamental? 

Dl. Primar răspunde: Secţiunea de electricitate a fost omisă, dar pe urmă aceasta a fost 

completată.  

 

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 71/2019. 

 

b)    Proiect de hotărâre privind înființarea în baza OMAI nr.75/2019 al SPAC a comunei 

Ciumani.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că IFA nu este funcțional, din acest caz nu poate fi folosit în 

caz de urgență, trebuie scos din listă. Secretarul general a avut discuţii despre aceasta cu cei 

în cauză.  

 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 72/2019. 

c)     Prezentarea execuției bugetare Trim.III al anului 2019; 

Dl. Primar aduce la cunoștință că pe baza legii pentru aceasta nu trebuie adoptată o hotărâre. 

Prezintă detaliat veniturilre și cheltuielile.  

Dl. consilier Székely Levente își exprimă că ar fi bine dacă investițiile ar continua la o rată 

mai mare.  

D-na consilier Csata Andrea spune: La racordurile apă și canalizare doar 60-70% au fost 

cheltuite.  

Dl. Administrator răspunde: Nu sunt plătite toate lucrările.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: La programul de curățenie a fost cheltuit mai puțin, nu 

s-ar încadra o descotorosire? 

A sosit d-na consilier Molnár Eszter.  

Dl. Primar răspunde: Aceasta cuprinde taxele plătite de către locuitori.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Care este surplusul din taxele de concesiune? 

Dl. Primar răspunde: Taxa de chirie a exploatării a fost plătită mai devreme dacât era 

planificată și nu se poate planifica mai mult decât realizarea anului trecut.  

Toți consilierii sunt de acord cu cele prezentate. 

 

d)    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al 

Comunei Ciumani pe anul 2019.  



Dl. Primar aduce la cunoștință că Guvernul a redistribuit din Tva 160.000 de lei, la care se 

adaugă 10.000 de lei din impozitele de clădiri și vehicule, aceasta înseamnă o valoare totală 

de 170.000 de lei de venit. S-au adăugat costuri de personal pentru ca aceasta să fie plătit în 

fiecare lună a anului. Propune eliberarea de fonduri pentru finanțări nerambursabile, planifică 

o discuție cu liderii ONG-urilor. La școală nu există modificare, d-na director cere regrupare 

la un capitol. Pentru investiţii propune adăugarea unei sume pentru construirea grădiniţei şi 

pentru iluminatul public. La programul de curățare este necesar 25.000 de lei.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Ce explică scăderea costurilor cu personalul?  

Dl. Primar răspunde: La începutul anului a fost planificat o sumă, este foarte greu estimat 

exact cât va fi la sfârțitul anului. Acum aceasta este o corecțiune.  

Dl. consilier Korpos Levente propune: Din capitolul 54 propune 20.000 de lei la capitolul 74 

pentru racordarea apă și canalizare, plus 10.000 de lei.  

Dl. Primar răspunde: Nu exită nici un obstacol depunerea, dar nu se vede de unde să pune cei 

10.000 de lei.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Cum stăm cu programul de cadastru și carte funciară 

(înregistrarea sistematică)? Acolo nu se vede  mișcare.  

Dl. Primar răspunde: Firma lucrează,  terminarea lucrărilor sunt planificate pe anul viitor.  

D-na Csata Andrea spune: Așa știe că lucrările la casa tradiției s-au terminat, dar vede că este 

trecut aici.  

Dl. Primar răspunde: Investiția a fost realizată în acest an şi cheltuielile  trebuie să fie trecute  

în bugetul acestui an. 

 

Președintele de ședință supune votării propunerea domnului consilier Korpos Levente.  Dintre 

consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 13. 

 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 73/2019. 

 

e)    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2018 a Stației de 

epurare și magistralei ce leagă localitățile Suseni-Ciumani-Joseni.  

Dl. Primar propune scoatera proiectului de hotărâre din ordinea de zi.  

D-na Consilier Csata Andrea înreabă despre necesitatea scoaterii.  

Dl. Primar răspunde: Este o hotărâre anterioară care reglementează plata acestei sume și nue 

este necesară adoptarea unei alte hotărâri.  

 

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

-Prezentarea  unei situații financiare cu restanțele consumatorilor, a măsurilor luate și 

propuse a fi luate pentru colectarea acestora  din partea administratorului SPAC, 

Este prezent dl. Administrator, spune că pentru 61 de persoane au trimis somații referitoare la 

datorie. Este vorba despre persoane care au datorii mai mari sau persoane care au datorii de la 

începutul anului 2016. După 30 de zile au venit 32 de persoane unii au cerut eșalonarea, alţii 

şi-au plătit datoriile. Cei care nu au prezentat, au primit încă o somație în legătură cu 

dezlegarea apei. După aceea au venit toți, din care a fost cine a cerut eșalonarea sau a plătit. 

De la 3 luni până la 3 ani au eșalonat datoriile după ordinul de mărime. Crede că cu aceasta 

au făcut progrese bune.  



Dl. consilier Székely Álmos întrebă: Dacă există datorie înainte de 2016? 

D-na consilier Csata Andrea felicită dl. Administrator pentru munca depusă.  

Dl. Administrator spune că întreținerea costă mulți bani. Robinetele sunt ruginite, din cauza 

aceasta sunt multe defecte.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă administratorul a gândit la robinetele proprii? 

Dl. consilier Székely Levente a văzut că lucrau la capătul străzii Kisút lucrează. Noi nu am fi 

putut lucra la asta? Este intenționat punerea unui contor? 

Dl. Primar răspunde: Este gestionat de Primăria comunei Joseni, ar trebui să înfiinţeze un 

serviciu public.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre astipare la strada Huszár? 

Dl. Administrator răspunde: Deocamdată este curățat până la Marosparti, speră că acest lucru 

va rezolva o problemă de lungă durată. 

D-na consilier Csata Andrea de la dl. Admnistrator cum se vede bugetul SPAC? 

Dl. Administrator consideră bine bugetul SPAC, până săptămâna trecută totul a fost plătit, 

numai la racordări sunt lipsuri, pentru că dl. Administrator nu a adus actele. Au început 

curățarea bazinului.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă Lajos lucrează acolo? 

Dl. Administrator răspunde: În acest caz nu ei lucrează acolo, pentru că sunt încărcate. Aduce 

la cunoștință că a primit avizul de la ANRSC.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă au rămas mai multe racorduri? 

Dl. Administrator răspunde: Dacă vremea va fi favorabilă, la părțile unde vor fi modernizate 

străzile, vor fi rezolvate pe cursul lunii noiembrie, sunt și defecțiuni. Cere modificarea datei 

la punctul 4. în criterii de performanță.  

Președintele de ședință supune votării modificarea punctului 4 în criterii de performanță 31 

decembrie.  Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 13.  

-Adresa nr.14168/13942/SL/04.09.2019 al Instituției prefectului Județului Harghita, 

Dl. Primar spune că în legătură cu HCL 65/2019 au primit adresa. Prezintă adresa în care au 

menționat că o concesie în natură este ilegală.  

Secretarul general spune că în urma unei consultări telefonice prefectura propune retragerea 

plății redevenței în natură din contractul de concesiune. 

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă aceasta înseamnă că suma  trebuie cerută și 

retroactiv de la INTERHOLZ? 

Secretarul general clarifică: Nu, contractul astfel modificat va fi  valabil numai pentru viitor. 

De altfel  SC Interholz a intentat un proces  în legătura cu plata retroactivă a redevenței .  

Consiliul Local discută și promite că încearcă să rezolve problema.  



D-na consilier Csata Andrea spune: Nu se schimbă nimic pentru acest an.  

Dl. Primar propune răspunsul următor: Comisia de specialitate împreună cu experți vor 

analiza posibilitățiile modificării.  

D-na consilier Csata Andrea spune: Numai să nu ne obligă la nimic.  

Dl. Primar spune că în acest caz prefectura poate propune, dar nu ne poate obliga.  

-Prezentarea Deciziei nr.41/2017/2 din 15.10.2019 a Camerei de Conturi Harghita, privind 
prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.41/27.12.2017. 

Dl. Primar spune că a fost efectuată o verificare din partea Camerei  de Conturi Harghita 

privind executarea deciziei nr.41/2017. Prezintă decizi de a prelua piatra nealocată până la 29. 

mai 2020.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Cu aceasta nu este validată legalitatea contractului? 

Dl. Primar spune că  procesul intentat de Instituția Prefectului Harghita în legătura cu lista de 

investiții, s-a terminat. A fost anulată din HCL 3/2019 partrea respectivă. Întreabă de la 

membrii consiliului local dacă vor să fie intentat  recurs.  

Președintele de ședință supune votării, dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr: sunt de 

acord 7, sunt împotriva 3, se abțin 3. Pe baza rezultatului votării nu va fi intentat recurs.  

Pe baza cererii domnului consilier Székely Álmos Dl. Primar a adus cererea lui Szakáli 

Magdolna. Dl primar prezintă cererea și răspunsul dat.  

Dl. Primar prezintă cererea lui Borsos Géza József adresat către Primărie, Consiliul Local și 

Comisiei de aplicarea legi fonduri finciar.  

Dl. consilier Benedek Árpád remarcă: Dacă cineva cumpără ceva să uită mai întâi la ce 

cumpără.  

Dl. Primar citește scriosarea de la Dány, în care mulțumesc poarta secuiască.  

Dl. Primar spune că a felicitat localitățile înfrățite din Ungaria pentru rezultatetele alegerilor.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre construirea trotuarului și grădiniței.  

Dl. Primar vorbește despre probelemele din cauza traficului intens de camioane și 

limitatoarele de viteză.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: La construirea trotuarului se poate acoperi șanțurile, să 

existe loc pentru bicicliştii, să circulă în siguranță. 

Dl. Primar răspunde: Sper că construirea trotuarului rezolvă problema. La partea cealaltă a 

drumului ar putea acoperi șanțurile pentru circulația cu biciclete, cu ajutorul Consiliul 

Județean. Asociația ADI Hatghita a propus un drum pentru bicicliști, care să leagă comunele: 

Suseni, Ciumani, Joseni și Lăzarea.  

 

 

Președinte de ședință         Secretar general 

Székely Levente         Balogh Zita  

 

 

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


