
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 9. martie 2021. la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată la inițiativa dl-lui primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția 

Primarului comunei Ciumani nr. 62/03.03.2021 și invitată prin invitația Secretarului general 

al comunei nr. 636 din 02.03.2021.  

La ședință sunt prezenți toți consilierii.  

Președintele de ședință este dl. consilier Domokos Árpád, care anunță ordinile de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  din luna ianuarie 2021, 

2. Depunerea jurământului de către Dl. consilier Sándor Szilveszter, 

3. Proiect de hotărâre nr.11/2021 privind reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Ciumani, 

4. Proiect de hotărâre nr.6/2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

5. Proiect de hotărâre nr.7/2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési 

Társulás, 

6. Proiect de hotărâre nr.8/2021 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani, 

7. Proiect de hotărâre nr.9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

general al comunei Ciumani, 

8. Proiect de hotărâre nr.10/2021 privind aprobarea înființării Centrului Local de Informare și 

Promovare Turistică din comuna Ciumani, 

9. Proiect de hotărâre nr.12/2021 privind  aprobarea bugetul proiectului ”ECHIPAMENTE IT 

PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor 

precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2021, 

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

Cereri: Pál Zoltán.  

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

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  din luna ianuarie 2021, 

Dl. primar spune că procesul verbal a fost trimis prin e-mail.  

Președintele de ședință supune votării procesul verbal întocmit în luna ianuarie. 

Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (Korpos Levente și 

Székely Álmos-Szilveszter).  

2. Depunerea jurământului de către Dl. consilier Sándor Szilveszter, 



Dl. consilier Sándor Szilveszter depune jurământul, semnează în două exemplare, din care 

unul rămâne la dosarul ședinței și unul pentru dl.consilier. 

3. Proiect de hotărâre nr.11/2021 privind reorganizarea comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local Ciumani, 

Primarul spune că Sándor Szilveszter va fi propus în aceleiași comisii în care era dl. Szőcs 

Csaba. Rolul său în cadrul comisiei va fi definit în cadrul acestuia. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.8/2021. 

4. Proiect de hotărâre nr.6/2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului 

de funcții al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

Dl. Primar aduce la cunoștință că organigrama se va modifica în trei poziții. Detaliază 

schimbările din secțiunea turism și proiecte. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă postul secretarului general este subordonat 

primarului.  

Dl. Primar răspunde cu da.  

Secretar general clarifică: A aparținut prefecturii până în jurul anului 2000 și de atunci este 

subordonat primarului. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.9 /2021. 

5. Proiect de hotărâre nr.7/2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési 

Társulás, 

Dl. Primar spune că noua lege administrativă necesită o modificare, pe marginea căreia au 

fost aduse modificări în statut. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 10/2021. 

6. Proiect de hotărâre nr.8/2021 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna 

Ciumani, 

Dl. Primar spune că taxa pentru transportarea deșeurilor mixte a crescut de la 450 lei la 

465lei/tonă. Firma și-a justificat cererea, locuitorilor nu li se va percepe această sumă. În 

continuare trebuie rezolvat problema gunoiului din marginea comunei.  

Comentarii din partea domnului consilier Székely Álmos și domnului consilier Gergely József  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.11 /2021. 

7. Proiect de hotărâre nr.9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al comunei Ciumani, 



Dl. Primar spune că în conformitate cu OUG 57, în temeiul Codului administrativ, activitatea 

anuală a secretarului general este acum evaluată nu numai de către primar, ci trebuie delegate 

două persoane din consiliul local în comisie. 

Dl. viceprimar Király Szabolcs prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate, nu a 

avut propuneri modificative. 

Dl. Primar propune în comisia de evaluare pe dl. viceprimar și pe dl. consilier Benedek 

Árpád, ca fiind cel mai vechi consilier în funcție și pe dl.consilier Kiraly Szabolcs, deoarece 

aproape de o jumătate de an lucrează deja cu d-na secretar general. Comisia a adoptat 

propunerile. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 12/2021. 

8. Proiect de hotărâre nr.10/2021 privind aprobarea înființării Centrului Local de 

Informare și Promovare Turistică din comuna Ciumani, 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este necesar, deoarece am început procesul de 

acreditare. Legislația în acest sens a fost publicată în 2020.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 13/2021. 

9. Proiect de hotărâre nr.12/2021 privind  aprobarea bugetul proiectului 

”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL 

HARGHITA”, 

Dl. Primar prezintă proiectul și proiectul de hotărâre. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre proiect.  

Dl. Primar răspunde: Suntem în faza de verificare. Sperăm că după aceea va fi semnarea 

contractului de finanțare.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 14/2021. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor 

precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2021, 

Dl. Primar spune că prin e-mail a fost trimis, până când va fi aprobat bugetul local este 

necesar utilizarea acestora.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.15 /2021. 

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

Cererea domnului Pál Zoltán.  

Dl. consilier Benedek Árpád descrie pe scurt situația. 

Secretar general Balogh Zita citește cererea lui Pál Zoltán, pe care a făcut-o în legătură cu 

administrarea Asociația celor 24. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Care este soluția? Cam cât durează ca 98, 99 de 

persoane din 100 să o aibă? 



Dl. primar: Asociația celor 24 este ca un composesorat mare, o entitate juridică separată cu 

conducere aleasă. Odată înființat, comitetul de proprietate nu are puterea de a dispune de 

teritoriile sale din acel moment. De asemenea, detaliază informații despre asociație.  

Dl. consilier Benedek Árpád își exprimă opiniile cu privire la acest subiect. Spune că 

Composesoratul nu are drept de administrare.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă există aceste terenuri? Se poate măsura, se poate 

încadra la Composesorat? Sunt cei care l-au recuperat, l-au măsurat înapoi 

Dl. Primar răspunde: Terenurile există. Descrie ședința din noiembrie 2018, spune că Szilágyi 

Imre, Szilágyi Madarász András și Bartalis Imre au fost încredințați, le-am predat 

documentele, listele, hărțile la începutul anului 2019,  pe baza unui proces verbal.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Se desfășoară în prezent exploatare forestieră? 

Dl. Primar răspunde: Pădurea este sub patrulare, nu este exploatare.  

Dl. consilier Székely Álmos: Întrebarea pășunilor? În ce fază este?  

Dl. Primar răspunde: Când va fi prefect, subprefect și comitet județean atunci predăm 

documentele necesare. Aprobările au fost trimise în 2017, iar în 2019 au fost trecute pe 

ordinea de zi în fața comitetului județean. Am fost rugați să certificăm că terenurile au fost 

naționalizate în ’50 și nu au trecut până anii ’61-’62 și au fost colectivizate.  

Dl. Primar cere ca Consiliul Local să decidă asupra unui formular de răspuns. 

Dl. consilier Czirják Lehel întreabă: Dacă a mai fost situații similare în localitățile învecinate? 

Dl. Primar răspunde: O situație similară a fost în Vlăhița.  

Dl. Primar propune un răspuns.  

Dl. consilier Korpos Levente: Pentru mine corespunde, cer ca să fie inclus în răspuns 

hotărârea la care se referă el, a fost atacată cu apel și a decis să fie inclus exact opusul la 

Târgu Mureș, ca să știe despre aceasta.  

Dl. Primar: Se poate anexa copia acestuia.  

Dl. consilier Benedek Árpád propune să fie inclus numai dacă nu iese altceva din arhivă. 

Finalul trebuie trimis. 

Dl. Primar: Formulăm un răspuns, trimitem prin e-mail, dacă nu primim răspuns/propunere, i-

l vom trimite pe data de 19. 

Dl. consilier Székely Álmos: Ar trebui formulat un răspuns cu ton pozitiv. Propunem ceva cu 

care putem ajuta.  

Dl. Primar: Te rog, să formulezi una. Lansăm o versiune schiță, o trimitem la listă și cine vrea 

să comenteze, să trimite.  

Comentarii din partea domnului consilier Köllő Csaba, domnului consilier Benedek Árpád, 

domnului consilier Székely Álmos, domnului consilier Korpos Levente 

Dl. Primar: Sper că vom obține cifrele bugetare mai îndeaproape, cred să putem discuta 

despre buget și despre altele care depind de buget.  

Dl. Primar: La ultima ședință a consiliului, au fost discutate înființarea Aquaserv Maros Srl. 

Și situația în legătură cu aceasta. Vorbește despre cererea domnului consilier Székely Álmos. 



Este sarcina noastră să trecem la partea de funcționare. Poate fi legalizată licitând 1/3 din 

acesta pentru administrare, cu concesiune. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Această conductă de 3,2 km este o secțiune a comunei 

Ciumani? 

Dl. Primar răspunde cu da.  

Dl. consilier Korpos Levente spune: Un coș de gunoi ar trebui pus la Gerő. Va fi 

descotorosire? 

Dl. Primar: Lucrăm la asta.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Adunare comunală? 

Dl. Primar răspunde: Există un scenariu roșu chiar acum, sunt încrezător că va fi în martie și 

atunci vom putea vorbi despre planuri. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Grădinița? 

Dl. Primar răspunde: Nici asta, nici lucrările rețelei de canalizare nu au fost reluate. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă în detaliu despre rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale.  

Dl. Primar răspunde: Este planificată depunerea cererii de finanțare împreună cu Joseni, 

Lăzarea, Ditrău. Partea importantă este numărul solicitanților. Valoarea ajutorului a fost 

acordată pe cap de locuitor pe baza solicitărilor. Trebuie să existe 1.000 de solicitanți pentru a 

putea depune cererea de finanțare, aprox. este de 70%. Este o mare valoare. Sunt necesare 

măsurători topografice pentru fiecare stradă. Planificarea abia după aceea. 

Dl. consilier Czirják Lehel întreabă: Spre Nyirkert s-ar putea deschide cumva un drum?  

Dl. Primar răspunde: Există două posibilități: un drum poate fi deschis dacă este dobândit de 

pe teren privat, este un proces diferit și este lung, sau din cooperarea fermierilor, cu o ofertă. 

Dl. Primar: Pe baza sondajului, locuitorii urmăresc / solicită Remete tv. Am fost astăzi la 

Remetea pentru a discuta acest lucru. 

Comentarii din partea domnului consilier Gergely József și domnul consilier Székely Álmos.  

Dl. consilier Korpos Levente: Va fi un drum spre Vărșag? 

Dl. consilier Benedek Árpád răspunde:  Va fi un traseu turistic, fără drum.  

Dl. Primar: Există o idee pe o linie turistică, dar este doar o idee.  
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