
 

 

Proces verbal 

  Încheiat azi la data de 25. mai 2020. la ședința extraordinară online a Consiliului Local 

al comunei Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu 

Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 47/ 19. mai2020 și invitată prin Invitația 

secretarului general al comunei nr. 1638 din 20.05.2020. Invitația și materialele ședinței au 

fost trimise prin adresa csomafalvi_onkormanyzat2016@yahoogroups.com. Tot pe această 

cale au fost transmise referatele, propunerile și părerile celor prezenți la ședință. Voturile s-au 

exprimat prin telefon și e-mail.  

Președintele de ședință este dl. consilier Kiraly Szabolcs. 

La ședință sunt prezenți toți consilieri. Ordinile de zi pe baza dispoziției și invitației, sunt 

următoarele: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal întocmit la ședința din  aprilie  2020 

2. Proiect de hotărâre nr.24/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

general consolidat al comunei Ciumani pe anul2020 

3. Proiect de hotărâre nr.27/2020 privind aprobarea situației financiare al execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2020 

4. Proiect de hotărâre nr.28/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de 

construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției ”Reabilitarea sediului 

primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita” 

5. Proiect de hotărâre nr.29/2020 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de 

canalizare menajeră  în comuna Ciumani, județul Harghita” 

6. Proiect de hotărâre nr.30/2020 privind acordarea unui mandat special în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea 

exercitării votului 

7. Proiect de hotărâre nr.31/2020 privind avizarea modificărilor aduse Regulamentului 

consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare, organizat la nivel județean pentru 

localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita 

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

 

1. Aprobarea procesului-verbal întocmit la ședința din  aprilie  2020 

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

 

2. Proiect de hotărâre nr.24/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

general consolidat al comunei Ciumani pe anul2020 

Dl. Primar: Pe baza deciziei președintelui DGFP, redistribuirea impozitului pe venit acordată 

la începutul anului va fi redusă în două tranșe, în timp ce redistribuirea TVA va fi majorată. 

Soldul este de + 30.000 lei. Propun să folosim această sumă pentru a îmbunătăți drumurile 

comunei, șanțurilor și infrastructurii. Consiliul Județean a alocat 50.000 de lei pentru paza 



comunei, iar 600.000 de lei pentru investiția destinată modernizării străzilor și 60.000 de lei 

pentru repararea drumurilor de câmp. Asta trebuie inclusă în mod oportun. Pentru costurile de 

carantină, propun pe partea de venituri și cheltuieli 47.000 de lei, să putem plăti facturile. 

Dl. Consilier Korpos Levente: 50.000 de lei de la Consiliul Județean Harghita reprezintă o 

sumă suficient de mare pentru pază. La ce va fi cheltuit? A fost aprobată o limită de 

combustibil, acoperind și taxele de desfășurare a pompierilor.  

Dl. Primar: Pentru aceleași articole, deoarece patrularea în timpul stării de urgență nu a fost 

calculată la începutul anului. 

 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 24.  

 

3. Proiect de hotărâre nr.27/2020 privind aprobarea situației financiare al execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2020 

Dl. Primar: În conformitate cu legislația în vigoare, execuția bugetară trebuie să fie transmisă 

consiliului local la fiecare trei luni, care decide dacă o aprobă sau o respinge. Prima coloană a 

tabelului publicat conține planul anual pentru fiecare articol, a doua planul trimestrial și a treia 

cea implementată până la 31 martie. 

 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 25.  

 

 

4. Proiect de hotărâre nr.28/2020 privind încredințarea supravegherii lucrărilor de 

construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției ”Reabilitarea sediului 

primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita” 

Dl. Primar: Lucrările de reabilitare a Primăriei vor fi efectuate de BAUVIP 2007 Srl din 

Ciumani. În proiectul de hotărâre, propun contractarea unei societăți de specialitate care să 

supravegheze calitatea și cantitatea lucrărilor. Serviciul va fi acordat pe baza unei proceduri 

de selecție directă. Ordinul de începere va fi eliberat pe 25 mai, și terenul va fi predat 

contractantului. 

Dl. Consilier Korpos Levente: Achiziția directă se aplică Bauvip2007 sau inspectorului de 

muncă? 

Dl. primar: Se aplică inspectorul de muncă. 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 26.  

 

5. Proiect de hotărâre nr.29/2020 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de 

canalizare menajeră  în comuna Ciumani, județul Harghita” 

Dl. Primar: Am finalizat procedurile de achiziții publice pentru investițiile finanțate din 

fondurile PNDR. Pe baza ofertelor financiare, am actualizat bugetul proiectului, propun să le 

acceptăm cu aceste modificări. Economiile sunt de 162.542 de lei. Indicatorii tehnici ai 

proiectului nu se vor schimba, ci doar cei financiari. Lucrările vor fi realizate de Hidrotran 

Srl. de la Miercurea Ciuc, ordinul de începere va fi emis pe 26 mai; terenul va fi predat 

executantului. 

 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 27.  

 

6. Proiect de hotărâre nr.30/2020 privind acordarea unui mandat special în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea 

exercitării votului 



Dl. Primar: La adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita 

se alătură orașului Odorheiu Secuiesc. Ședința online va avea loc pe 2 iunie.  

Dl. Consilier Korpos Levente: Dacă orașul Odorheiu Secuiesc vrea să se alăture furnizorului 

SIMD Harghita, nu mă opun. Cu toate acestea, ar fi bine să știm când va începe acest serviciu, 

deoarece devine din ce în ce mai nesigur. Conform zvonurilor vehiculele achiziționate au 

suferit un grad major de deteriorare și unii cred, că a devenit incomplet între timp. Vă rog, 

dacă este posibil, în condiții organizate, să se poate vizita locul depozitului, să-l putem vedea 

cu ochii noștri.  

Dl. Primar: Vom organiza o vizită. Fie separat cu membrii Consiliului Local din Ciumani, fie 

chiar împreună cu alții. Când este posibil să se organizeze din nou o reuniune, îl invit pe 

vicepreședintele Barti Tihamér să explice situația și să răspundă la întrebări. 

 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 28.  

 

7. Proiect de hotărâre nr.31/2020 privind avizarea modificărilor aduse Regulamentului 

consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare, organizat la nivel județean pentru 

localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita 

Dl. Primar: Modificările la reglementările generale ale sistemului comun de administrare a 

deșeurilor județene pot fi găsite în materialul publicat (pe lista yahoo groups). Acest lucru a 

fost trimis membrilor anul trecut, dar noi, din anumite motive, nu am primit la timp. Până la 31 

decembrie din 67 membrii 39 au aprobat hotărârea. Conform Legii 51/2006 privind serviciul 

public, dacă unii membri nu decid asupra unei propuneri, este acceptată tacit. Propun 

aprobarea proiectului de hotărâre. 

D-na Consilier Csata Andrea: Propun la punctul 7 cu privire la modificarea propusă:                 

-7.9 (2) plata să fie în funcție de cantitate. Dacă într-adevăr criteriul este că trebuie să plătim 

cantitatea gunoiului, atunci nu numărul mijloacelor sunt importante. Trebuie să fie măsurat 

clar (litru, kilogram etc.).  În caz contrar, oricine aruncă un sac mic poate plăti cât pentru un 

coș de gunoi de 500 de litri. Anterior am spus în legătură cu strategia că ar fi important să fim 

de acord cu eliminarea gunoiului din insule (poate fi și gunoiul cimitirului). Sau se pot folosi 

mijloace pentru eliminarea depozitelor spontane (de exemplu, pe drumurile forestiere, 

cursurile de apă etc.). Văd că acestea au nevoie de mijloace speciale, deoarece oamenii nu le 

pot rezolva. Mă gândesc mai ales la locurile în care gunoiul menajer este amestecat cu moloz 

și resturi de animale. 

Dl. Primar: Documentul conține, de asemenea, o obligație de măsurare (Operatorul are 

obligația de a cântării deșeurile colectate pentru fiecare fracție). Propunerile anterioare au fost 

transmise. Este probabil să fie și mai multe oportunități de a propune modificări pentru acest 

an. 

Dintre consilierii adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 29. 

 

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

D-na Consilier Molnár Eszter: Îmi amintesc de trotuare / gropi de beton: este bine că vom 

avea loc de parcare între Mogyorosék și școală, dar ar fi necesar și în centru. Sunt conștient că 

în acest proiect nu despre aceasta este vorba, dar propun analizarea posibilității și să îl luăm în 

considerare atunci când renovăm și modernizăm centrul comunei. 
Dl. Primar: Mulțumesc pentru propunere, am notat.  

Dl. Consilier Székely Levente: Vaszi Miki a menționat și mi-a cerut să transmit următoarele: - 

- În partea inferioară a străzii Temető, în rețeaua de canalizare se aflau mai multe blocaje. 



Atunci (și acum) părerea era că rigola din apropierea râului Mureș era mai înaltă (nu exista 

apă aici) decât rigola din apropierea drumul Principal (aici stă apa). A fost (este) undeva în 

jurul casei lui Orbán Csaba. 

Propunere: Ar fi bine verificarea și acum în timpul modernizării străzii să fie reîncărcat 

această secțiune dacă este necesar, adică să fie reparat acum 

Dl. Primar: Administratorul Serviciul Public a fost la fața locului, dar nu au putut verifica 

astăzi. Va continua mâine.  

Dl. Consilier Köllő Gábor: La capătul străzii Temető, ar trebui să fie așezat și un robinet de 

evacuare la capătul rețelei de apă. 

Dl Primar: O observație legitimă, intenționăm să o rezolvăm, am discutat deja cu 

administratorul Serviciului Public și cu executantul. 
D-na Consilier Csata Andrea: Propun organizarea pieței între sala de sport, vestiarul și 

blocurile.  

Motivare: Zona poate fi delimitată, febra cumpărătorilor poate fi verificată. Este pusă piatră 

cubică de pavaj, mult mai igienic decât pe drum, etc.  Este mai puțin predispus la accidente. 

Mai multe mașini pot parca.  

Dl. Primar: Analizăm posibilitatea acestuia mai târziu. În timpul stării de urgență rămâne  așa, 

pentru că  zona este limitat în mod clar.  

D-na Consilier Csata Andrea: Răspunsul meu la e-mailul lui Jenő, așa înțeleg, că nu a primit. 

Rog administratorul grupului să îi trimită lui Jenő răspunsul meu. Dacă nici ea nu l-a primit, 

vă rog să mă anunțați.  

Dl. Consilier Korpos Levente: Suma primită de la Consiliul Județean pentru curățarea 

pârâului Enke și drenaj când putem cheltui? Există un termen limită pentru asta?  

DL. Primar: Suma a fost aprobată în 2019, dar în cele din urmă nu a fost transferată, deoarece 

veniturile Consiliului Județean din redistribuirea impozitului pe venit au fost mai mici decât 

cele planificate. 

Dl. Consilier Korpos Levente: Cum stăm cu construirea sistemului de camere de supraveghere 

în teritoriul comunei? 

Dl. Primar: Nu se află pe lista investițiilor pentru 2020. Încă. Am avut negocieri cu o 

companie de specialitate săptămâna trecută, intenționez să adaug această investiție pe listă în 

iulie. 

Dl. Consilier Korpos Levente: În ceea ce privește comuna Ciumani cum stăm cu programul 

WIFI4EU? 

Dl. Primar: Contractul a fost semnat, termenul pentru executare a fost prelungit (aveam deja 

un termen de 2021 pentru acest lucru). Este planificat să aibă loc vara. 

 

 

Președinte de ședință        Secretar general  

Király Szabolcs         Balogh Zita 

 

 

Întocmit, Referent: Király Boglárka pe baza H O T Ă R Â R II nr.16/2020 privind aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe 

timpul stării de urgență 


