
Proces verbal 

 

 Încheiat azi la data de 2. decembrie 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.210/2019 și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr.4017 din 26.11.2019.  

La ședință sunt prezenți 11 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Székely István și dl. 

consilier Domokos Árpád 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre nr.79/2019 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările 

”Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csaloka, Comuna Ciumani, Județul Harghita 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările ”Modernizare 

străzi în Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului achizițiilor publice pe anul 2019 al 

comunei Ciumani  

4. Proiect de hotărâre priind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Construire Grădiniță de copii cu program normal și central 

termică,comuna Ciumani, județul Harghita” 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate al 

Comunei Ciumani pe anul 2019 

6. Prezentarea din partea administratorului SPAC a îndeplinirii următoarelor criterii de 

performanță: 

-Baza de date actualizată, 

-Plan de acțiuni de eficientizare financiară până la 31.12.2023 

-Plan în vederea contorizării în sistem și identificarea surselor de pierderi 

-Plan de acțiuni pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC pe anul 2020 

-BVC pe anul 2020 

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

 

Dl. Primar propune că la ordinea de zi să apare aprobarea ultimelor două procese verbale 

întocmite la ședințele anterioare ale Consiliului Local.  

Președintele de ședință propune înaintarea punctului prezentarea din partea administratorului 

SPAC. 

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

acord. 

1. Aprobarea ultimelor două procese verbale întocmite la ședințele anterioare ale 

Consiliului Local. 

Dl. consilier Korpos Levente spune: Nu aduce aminte în care proces verbal este vorba despre 

procesul intentat de Instituția Prefectului, despre care  a fost votare dar dl. viceprimar nu a 

votat. Cere corecție.  



Dl. consilier Korpos Levente: Ultima ședință a fost aprobat la rectificarea bugetului 200 000 

de lei, care am primit de la Consiliul Județean. Săptămâna trecută la ședința Consiliului 

Județean a fost votat 150 000 de lei. Atunci cum este? 

Dl. Primar răspunde: La ultima ședință a fost aprobat 200 000 lei la rectificarea bugetului. 

Săptămâna trecută la ședința Consiliului Județean au mai aprobat 150 000 de lei, care azi se 

află pe ordinea pe zi.  

Președintele de ședință supune votării ultimele două procese verbale împreună cu 

modificarea. Toți consilierii sunt de acord.  

2. Prezentarea din partea administratorului SPAC a îndeplinirii următoarelor criterii de 

performanță: 

-Baza de date actualizată, 

-Plan de acțiuni de eficientizare financiară până la 31.12.2023 

-Plan în vederea contorizării în sistem și identificarea surselor de pierderi 

-Plan de acțiuni pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC pe anul 2020 

-BVC pe anul 2020 

Este prezent dl. administrator. Spune că vineri a trimis toate documentele, respectiv acestuia 

în limba română. Mai departe detaliază raportul: vorbește despre curățarea lacului de 

acumulare, repararea arborilor de filtrare a apei. Plan de acțiune pentru buna funcționare și 

dezvoltare a SPAC pe anul 2020: detectarea şi eliminarea pierderilor de apă. Până la sfârşitul 

anului viitor toate gospodăriile din comună vor fi racordate la alimentarea cu apă, problemele 

vor fi rezolvate repede în funcţie de amploarea problemei, aceasta funcționează așa, şi plata 

datoriilor existente. Planifică instalarea terminalelor de mână pentru citirea contoarelor care 

ar ajuta facturarea lunară.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: Cum vezi, când va fi realizarea? 

Dl. Administrator răspunde: Până în 2023. Un modul costă 56 euro, plus terminalul. Sper că 

împreună cu primăria putem realiza.  

Dl. consilier Benedek Árpád: Ați vorbit despre satisfacţia/nemulţumirea consumatorilor. Cum 

te-ai gândit la majorare? Cu un singur pas sau în trepte? Pentru că o faci cu un singur pas, 

satisfacţia va deveni imediat nemulţumită. 

Dl. Administrator răspunde: Un singur pas am gândit. 

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă la utilizarea contoarelor se poate implementa un 

sistem precum Electrica?  

Dl. Administrator răspunde: Sistemul funcționează astfel, citind de două ori pe an și la fiecare 

două luni este facturarea.  

Dl. Consilier Benedek Árpád întreabă dacă se poate factura lunar, plus citirea. Aceasta nu 

înseamnă a citi lunar. Au fost cazuri unde au fost facturi minus? 

Dl. Administrator răspunde: Da, au fost.  



Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Se poate ca consumatori să comunice poziţia 

contoarelor, de exemplu pe o platformă online. Știe că citirea contoarelor este grea. 

D-na consilier Csata Andrea spune: Dacă muncitorii sunt așa încărcate, propune angajarea 

unui alt muncitor.  

Dl. Administrator răspunde: Data trecută ați spus că salariile muncitorilor din SPAC cresc, 

dau faliment. Dacă angajăm încă o persoană cresc cheltuielile.  

Dl. consilier Király Szabolcs spune: Acum sunt facturate două luni, dacă facturarea va fi 

lunar se dublează munca. De exemplu se poate raporta prin e-mail starea contoarelor, cu 

ataşarea unei poze și să primească reduceri.  

D-na consilier Csata Andrea spune că la Miercurea Ciuc fără facturare se poate plăti în avans 

alimentarea cu gaze.  

Dl. Administrator răspunde: Aceasta necesită factură, fără aceasta plata este imposibilă. În 

cazul plăţilor lunare, datoria nu se acumulează. 

Dl. Viceprimar sunt de acord cu facturare lunară, pentru că așa este mai ușoară filtrarea 

pierderilor.  

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă se poate atinge sigilul, atunci am fost păcăliți. 

Dl. consilier Székely Levente: Când am fost la lacul de acumulare, ați spus că este crăpat? 

Dl. Administrator răspunde: Este oprit temporar, fără revărsare. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă evacuarea apelor uzate rămâne în urmă? 

Dl. Administrator răspunde: Probabil că da, depinde de vreme.  

Dl. Consilier Székely Álmos: 1617 gospodării sunt din care 153 nu sunt racordate, din acest 

sens calcul nu iese bine.  

Dl. Administrator răspunde: Diferența este din cauza numerelor litigioase.   

Dl. Viceprimar spune că: Furtulile au fost în mare parte eliminate. Problemele sunt reparate. 

Din acest sens cât este consumul zilnic? 

Dl. Administrator spune: 107 020 m³ au fost facturate din martie până în noiembrie. Ne 

aşteptăm la o pierdere de 24% în viitor, ceea ce este foarte bun la nivel de ţară. Momentan 

există un defect. 

Președintele de ședință supune votării raportul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11.   

3. Proiect de hotărâre nr.79/2019 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru 

lucrările ”Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csaloka, Comuna Ciumani, Județul Harghita Dl. 

Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că în comparația cu DALI nu este modificare.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 75/2019. 

 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările 
”Modernizare străzi în Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că și în acest caz în comparația cu DALI nu 

este modificare.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 76/2019. 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului achizițiilor publice pe 
anul 2019 al comunei Ciumani Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, detaliază 

necesitatea modificării.  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și detaliază necesitatea modificării.  

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11 

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 77/2019. 

 

 6. Proiect de hotărâre priind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Grădiniță de copii cu program normal 

și central termică,comuna Ciumani, județul Harghita” 

 

Dl. Primar  spune că în timpul procesului de achiziţii valoarea sa a scăzut cu 5%. PNDL 

prevede ca Consiliul Local trebuie să aprobe acest lucru.  

D-na consilier Csata Andrea întreabă: În cele din urmă nu ştim despre schimbări?  

Dl. Primar răspunde: Aceasta face parte din buget deci nu din PT. Consiliul Local a aprobat 

PT-ul. Proiectantul a dat referatul că în comparație cu PT nu sunt modificări.  

Dl. consilier Korpos Levente spune: Așa știe că una dintre săli nu are depozit, dar îşi 

amintește cu siguranţă că o avea în plan. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Când proiectantul a fost aici au spus observațiile și au 

cerut modificări. Spune că planul final nu a fost returnat. 

D-na consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  

Dl. primar spune: Cu HCL 72/2019 a fost aprobat PT.  

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 9, abținere 1 (dl.consilier Korpos Levente) se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 78/2019. 

 

 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidate al Comunei Ciumani pe anul 2019 

Dl. Primar spune că necesitatea modificării vine din cauza sumei de 150.000 de lei aprobat de 

către Consiliul Județean. Încă trebuie planificate costurile de încălzire. 2.000 de lei pentru 

contribuția de orfelinat, mai trebuie să plătim pentru Caritas. Propune la partea PNDL 2.000 

de lei pentru dezvoltarea iluminatului public unde nu au fost puse corpuri de iluminat noi, 

20.000 de lei pentru racordurile de apă și canalizare. 150.000 sunt propuşi pentru drumuri, 

din acest caz putem elibera din surse proprii. La partea sport propune aproximativ 20-21 de 

mii de lei pentru repararea acoperișului sălii de sport.  

Dl. consilier Székely Levente spune că data trecută a fost planificat o sumă pentru curățarea 

pârâului Enke. 

Dl. Primar clarifică: Putem depune cererea pentru anul viitor, nu voia să lucreze în centrul 

comunei iarna.  



Dl. consilier Benedek Árpád  mulțumește pentru lucrările efectuate pe drumul spre pădure.  

D-na  consilier Csata Andrea întrebă: 136.000 de lei trebuie să fie cheltuiţi în acest an? 

Dl. Primar răspunde: Nu trebuie să cheltuim, o păstrăm pentru că sursa proprie la proiectul de 

modernizare a străzilor este mare.  

Dl. consilier Székely Álmos întrebă: Dacă acest drum este în garanție? 

Dl. Primar răspunde: Am găsit soluția legală și am făcut lucrări de întreținere.  

 

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10 

la număr sunt de acord 10,  se adoptă HOTĂRÂREA nr. 79/2019. 

 

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

 

Dl. Primar aduce la cunoștință scrisoarea primarului din Ráckeve și răspunsul.  

Dl. consilier Orbán Vilmos spune părerea lui că și în viitor trebuie să fie invitaţi, aşa cum a 

fost. 

D-na Csata Andrea spune: Nu ar lua asta în serios, consideră că este surescitat.  

Dl. consilier Korpos Levente întrebă: Opinia s-a schimbat local?   

Dl. Primar răspunde: D-na primar din Dány nu a vorbit cu el prea mult.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă este hotărât data întâlnirii cu localitățile înfrățite.  

Dl. Primar răspunde: Între 30 ianuarie și 2 februarie.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că următoarea ședință va fi joi, 19 decembrie.  

D-na consilier Csata Andrea pe baza experienţei, propune ca dimineața iluminatul public  să 

dureze mai mult, dacă este posibil.  

D-na consilier Csata Andrea: Există venituri suplimentare din gestionarea deşeurilor, se poate 

planifica o descotorosire, doar colectarea sticlei rămâne rămâne? 

Dl. Primar răspunde că și partea de cheltuieli trebuie să fie analizată. De la guvern a solicitat 

o sumă pentru aceasta. Dacă da, vor discuta cu firma, dacă se poate.  

D-na consilier Csata Andrea spune că a fost întrebat de ce a nu au fost invitaţi să se consulte 

cu ONG-urile.  

Dl. Primar spune că a fost comunicat că plănuiesc o întâlnire cu ei. Dar a vrut să meargă cu 

organul executiv.  

D-na consilier Csata Andrea spune că: Consideră că este important ca în acest caz să fie  

prezenţi membri ai comisia de specialitate. Vrea să ajută în acest procedură, dacă primește 

invitație.  

Dl. Primar clarifică: Nu organul decizional a fost invitat, ci executivul.  

Dl. consilier Székely Levente întreabă despre patinoar.  



Dl. consilier Benedek Árpád aduce la cunoștință că la 18 noiembrie sa expirat mandatul ca 

președinte la Clubul Sportiv Délhegy, vrea să convoace o ședință deoarece nu mai vrea să 

ocupă acest post. 

Dl. Viceprimar aduce la cunoștință că au început lucrările de curățare.  

Dl. consilier Székely Álmos spune că data trecută a fost vorba despre programul Korisuli, am 

decis despre aceasta? 

Dl. Primar răspunde că la rectificarea bugetului este regrupare la acea parte.  

D-na consilier Csata Andrea menține că se bucură că sunt programe în casa tradițiilor.  

 

 

Președinte de ședință         Secretar general 

Székely Levente         Balogh Zita  

 

Întocmit, Referent: Király Boglárka 

 

 


