
Proces verbal 

 

 Încheiat azi la data de 26. august 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 140 din 20 

august 2019.  

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

viceprimar Jánosi Borsos Attila.  

 

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

 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.57/2017 privind stabilirea 

prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru comuna Ciumani, pentru 

Serviciul Public de Apă și Canalizare.  

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului 

Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani pe anul 2019 

c) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a administratorului și personalului 

din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani , inițiat de dl. primar 

al comunei Ciumani.  

d) Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2019 

pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 

Proiectul de hotărâre a fost inițiată de dl. primar al comunei Ciumani.  

e) Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Ciumani și U.A.T. 

Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul 

județean DJ 126 în cazul producerii unor blocaje 

f) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C.GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019.  

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

Comunei Ciumani pe anul 2019.  

h) Proiect de hotărâre privind valorificarea a 10.000 to. piatră spartă andezit, sort 20-50 / 50-

80, primită în redevenţă în natură pe baza contractului de concesiune nr. 481 din 

24.03.2005 încheiat cu SC Interholz SRL din Ciumani 

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

 

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

a) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.57/2017 privind 

stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru comuna Ciumani, 

pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare.  

Dl. Primar spune că în hotărârea nr. 57/2017 este vorba despre stabilirea prețurilor de apă 

potabilă și a tarifelor de canalizare. Va fi modificat articolul 3.  

Dl. Administrator Csata Jenő spune: Pentru el asta e favorabil, pentru că suma nu se va 

acumula.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 58/2019. 

 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului 

Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani pe anul 2019 



 

Dl. Primar spune că la începutul anului nu a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al 

SPAC. Acum este necesar aprobarea și din cauza ajutorul individual de minimis.  

Dl. Administrator Csata Jenő prezintă bugetul de venituri și cheltuieli. Detaliază: costurile de 

exploatare, costurile materialelor, costurile cu personalul și tariful la epurare pentru comuna 

Joseni unde este acumulat 3 ani de datorie.  

D-na Consilier Csata Andrea spune: Aceasta nu rentabilă. Ce va fi așa? 

Dl. Administrator Csata Jenő spune: Momentan numai despre anul 2019 putem să vorbim, 

pentru că sunt datorii din anii trecuți.  

D-na Consilier Csata Andrea spune: Acum trebuie să gândim bine, de exemplu: la costurile 

cu personalul există o creștere mare. Ar trebui să se ia în considerare că în afară de costurile 

cu personalul, creștem la alte părți, ca să fie mai justificată creșterea prețului de apă potabilă 

și a tarifelor de canalizare. 

Dl. Administrator Csata Jenő răspunde: Pe baza acestora, va fi calculat noul preț al apei.  

Dl. Consilier Korpos Levente: Numai din luna septembrie va fi indemnizație de hrană, dar în 

anul viitor calculăm pentru tot anul, deja costurile vor fi minim 400 de mii de lei.  

 Dl. Administrator Csata Jenő spune: Dacă contoarele de apă vor fi citite în fiecare lună, vom 

obține o situație clară.  

Dl. Primar spune: Bugetul nu este atât de drastic pe cât pare. Consiliul Local a dat ajutorul 

individual de minismis pentru rezolvarea întârzierilor, a dobânzii. După un an putem primi o 

situație clară.  

Dl. Consilier Király Szabolcs întreabă de la dl. Administrator Csata Jenő dacă au planificat 

dezvoltarea setului de instrumente pentru o muncă de calitate mai bună.  

Dl. Administrator Csata Jenő răspunde cu nu.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 59/2019. 

 

c) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a administratorului și 

personalului din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani , inițiat 

de dl.primar al comunei Ciumani.  

Dl. Primar spune că proiectul de hotărâre este propus pe baza cererii administratorului Csata 

Jenő.  

Dl. Administrator Csata Jenő prezintă tabelul pentru salarii, gradația și nivelul studiilor. Pe 

baza acestuia va fi calculat salariile angajaților la SPAC.   

Dl. Consilier Székely Levente întreabă dacă stagiul a expirat? 

Secretarul general clarifică întrebarea.  

D-na Consilier Csata Andrea întreabă despre situația contabilului.  

Dl. Primar răspunde: Contabilul comunei face aceasta.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă: Dacă casierul este angajat cu normă întreagă? 

Dl. Administrator Csata Jenő răspunde: Da.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 60/2019. 

 



d) Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2019 

pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 

Proiectul de hotărâre a fost inițiată de dl.primar al comunei Ciumani.  

Dl. Primar propune modificarea termenilor de realizare a criteriilor de performanță: la 

punctul 2. 30 noiembrie, la punctul 4, 30 septrembrie. Propune scoaterea celor 2 puncte, la 

stabilirea prețurilor de apă potabilă și a tarifelor de canalizare. 

D-na Consilier Csata Andrea întreabă: Ce este III? 

Dl. Primar răspunde.  

D-na Consilier Csata Andrea îl întreabă pe dl. Administrator: Jenő, tu cum îl vezi?  

Dl. Administrator Csata Jenő vorbește detaliat despre cheltuielile pentru gospodărirea apelor, 

despre eșalonare etc.  

Dl. Consilier Király Szabolcs îl întreabă pe dl. Administrator: 8863 lei este din datorie, a fost 

deja plătită? Și cealaltă sumă este, pentru care au cerut eșalonarea? Dacă este așa atunci este 

un rezultat frumos.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 61/2019. 

 

D-na Consilier Csata Andrea îl felicită pe dl. Administrator Csata Jenő pentru că a rezolvat 

probleme vechi. La Szászfalu la intersecție au fost probleme cu capacele de canal. Cine 

trebuie să-l repară? Pentru că unul a fost reparat.  

Dl. Administrator Csata Jenő răspunde: Este în garanție, trebuie să facă executantul 

lucrărilor.  

 

 

e) Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Ciumani și 

U.A.T. Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe 

drumul județean DJ 126 în cazul producerii unor blocaje 

Dl. primar spune că la Consiliul Județean au primit o solicitare în legătură cu un contract de 

colaborare de restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumul județean în cazul 

producerii unor blocaje. Pe baza acestuia Consiliul Județean asigură echipamentele pentru 

următorii 5 ani: un motodebitator de disc și un compresor. Aceste echipamente pot fi utilizate 

de pompierii voluntari. Perioada se poate prelungi după 5 ani.  

D-na Consilier Csata Andrea întreabă dacă aceste echipamente pot fi folosite de GOSPOD 

SERV?  

Dl. Primar răspunde acest echipament trebuie fi folosit de pompierii voluntari la cazuri de 

intervenție.  

Dl. Consilier Benedek Árpád spune că primăria unei localități înfrățite a tăiat iarba de pe 

șanțuri la casele nelocuite, după aceea locuitorii așteaptă mereu aceasta.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă: Care sunt planurile pompierilor voluntari cu 

compresorul? 

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 62/2019. 

 



 

 

f) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C.GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019.  

Dl. Primar spune că administratorul GOSPOD SERV SRL este la concediu, dar modificarea 

este necesară din cauza ajutorul individual de minimis. Această sumă există la venituri și la 

cheltuieli.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 63/2019. 

 

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

Comunei Ciumani pe anul 2019.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și 

dotarea grădiniței Csalóka. Suma conține: studiile plătite, proiectul tehnic, recompensare de 

merit și prefinanțare. Propune ca acestea să fie incluse în buget.  

D-na Csata Andrea întreabă: Ce înseamnă recompensă de merit? 

Dl. Primar clarifică.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Vor fi cheltuiți 293 000 de lei? 

Dl. Primar clarifică.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 64/2019. 

 

 

h) Proiect de hotărâre privind valorificarea a 10.000 to. piatră spartă andezit, sort 20-50 / 

50-80, primită în redevenţă în natură pe baza contractului de concesiune nr. 481 din 

24.03.2005 încheiat cu SC Interholz SRL din Ciumani 

Dl. Primar propune spre vânzare 10.000 de tone de piatră prin licitație. Codul administrativ a 

fost modificat, sunt părți care influență licitația. Prezintă metoda licitației. Minim 1000 de 

tone trebuie să cumpere, prețul de pornire este 19 lei+tva. Pasul de licitație este de 1 lei. 

Trebuie depusă o garanție. Suma include încărcarea, dar transportul trebuie se rezolvă 

câștigătorul. Cheltuiala primăriei este închirierea unui cântar mobil.  

D-na Csata Andrea întreabă: Dacă a fost calculat cheltuielile pentru încărcare. 

Dl. Primar răspunde: Nu trebuie să plătească pentru aceasta.  

D-na Csata Andrea întreabă: Dacă firma are un cântar mobil?  

Dl. Primar răspunde că așa știe, că nu au.  

 

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

la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 65/2019. 

 

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

 

D-na Consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință.  



 

Dl. Consilier Székely Levente întreabă despre e-mail-ul trimis în legătura cu fântână de apă 

minerală. Îl întreabă pe dl. Consilier Benedek Árpád despre cele discutate în cadrul ședinței 

composesoratului. 

Dl. Consilier Benedek Árpád răspunde: Au promis că va fi o ședință unde consiliul de 

conducere discută, după aceea va fi o discuție și cu proprietarii. Spune că a fost la dl. Csata 

Árpád, ei nu au nevoie de sprijin.  

Dl. Consilier Székely Álmos spune punctul de vedere în acest sens.  

Dl. Consilier Benedek Árpád spune că composesoratul nu va simți acest sprijin, dar 

întrebarea este dacă îl face pe proprietar mai fericit? 

D-na Consilier Csata Andrea spune comuna trebuie să arată recunoștință.  

D-na Consilier Csata Andrea spune că inițiativa composesoratului este bună, că toată lumea 

are nevoie de lemne de foc, dar noi, ca primărie nu am rezolvat nimic.  

Dl. Consilier Székely Álmos spune că a primit apă în locul apei, care a fost în regulă, dar 

dacă composesoratul face de exemplu o ramă pentru fântână, nu se poate închide poarta.  

D-na Consilier Csata Andrea spune: Trebuie să consultă cu Jenő dacă se poate da sprijinul.  

Dl. Consilier Király Szabolcs îl întreabă pe dl. Consilier Székely Álmos: Nu se poate face un 

orar? 

Dl. Consilier Székely Álmos: A fost, dar nu a funcționat. Aceasta este o situație imposibilă.  

Dl. Consilier Csiki Csaba spune: Dl. Consilier Székely Álmos are dreptate. După ce 

proprietarii accept sprijin, oamenii vor avea așteptări. Pe un termen lung consideră 

construirea unui fântâni publice.  

D-na Consilier Csata Andrea îi cere Primarului să întreabă proprietarii caselor de lângă 

primărie, dacă cineva vinde o parte din teren.  

Dl. primar prezintă punctul de vedere.  

D-na Consilier Csata Andrea spune că a fost analizat apa din curtea domnului Csata Árpád, 

dar a fost în regulă.  

D-na Consilier Csata Andrea întreabă: Dacă este posibil să țină o ședință împreună cu 

proprietarii fântânilor. 

Dl. Consiler Székely Levente susține ideea de fântână publică.  

Dl. Consilier Székely Álmos spune că, trebuie să păstrăm și tradiția.  

D-na Consilier Csata Andrea va scrie domnului administrator Csata Jenő sau pe listă pentru a 

rezolva cumva această problemă.  

D-na Consilier Csata Andrea întreabă despre știrile în legătura cu Dan Tănasă.  

Dl. Primar răspunde că anul trecut a fost o denunțare. Pe baza hotărârii nu suntem obligați să 

traducem ziarul local.  



D-na Consilier Csata Andrea propune ca pe baza finanțării nerambursabile să fie posibil 

depunerea cererii de finanțare pentru educația la instrumente muzicale tradiționale. 

D-na Consilier Csata Andrea întreabă despre lucrările pe drumurile de câmp. 

Dl. Consilier Székely Álmos aduce le cunoștință părerea lui în legătura cu lucrările pe 

drumurile de câmp. Se poate face apel la proprietari, să rezolvă scurgerea apei din pământ, 

acesta ar prelungi viața drumului.  

Dl. Primar prezintă punctul de vedere în legătura această cerere. Acesta este al treilea punct 

de lucru, ar fi bine continuarea la partea Szászfalu. 

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă este progres în legătură cu cântar.  

Dl. Primar spune că se află pe o zonă privată și nu avem acte despre cântar.  

Dl. Consilier Székely Álmos cere ca primarii localităților înfrățite să fie întrebați despre 

rezolvarea cosirii șanțurilor.  

Dl. Primar răspunde. Populația trebuie să se alăture.  

Dl. Consilier Benedek Árpád spune exemplul din Baktalórántháza. 

D-na Consilier Csata Andrea spune că la Ráckeve serviciul public coasă iarba, după aceea fac 

factura. 

Dl. Consilier Király Szabolcs întreabă: Ce se întâmplă dacă iarba crește atât de mare încât apa 

nu se poate scurge în caz de inundație. Care este procedura atunci? 

Dl. Primar spune că aceasta este cauzare de daună, deci se poate amenda.  

Dl. Consilier Korpos Levente propune că prima dată persoanele afectate să fie anunțate. 

Dl. Consilier Székely Álmos cere un anunț pentru protejarea drumurilor renovate.  

Dl. Consilier Székely Álmos spune că a discutat cu Csata Levente, nu este vorba doar despre 

trupa de țitere ci despre asociația în total, împreună cu corul. Prin prezenta cere membrii 

consiliului local că contribuie la această activitate.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă despre situația drapelului. Prezintă ceea ce a 

experimentat 

D-na Consilier Csata Andrea întreabă dacă au discutat în legătură cu problema cimitirului.  

Dl. Primar răspunde.  

 

 

Președinte de ședință         Secretar general 

Székely István         Balogh Zita  

Întocmit, Referent: Király Boglárka 


