
Proces verbal 

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

Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția Primarului 

comunei Ciumani nr.199 din 26. noiembrie 2021 și invitată prin Invitația secretarului general 

al comunei nr. 3937 din 26 .11.2021. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii.  

Președintele de ședință anunță ordinile de zi: 

1.     Alegerea președintelui de ședință, 

2.    Aprobarea proceselor verbale întocmite la ședința din luna octombrie și noiembrie 2021, 

3.    Proiect de hotărâre nr.51/2021 privind acordarea unui ajutor de minimis prestatorului 

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ teritorială a comunei 

Ciumani, județul Harghita, 

4.    Proiect de hotărâre nr.71/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2021, 

5.    Proiect de hotărâre nr.75/2021 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în 

stocul comunei Ciumani, 

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

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

1. Alegerea președintelui de ședință, 

Este propus dl. consilier Korpos Levente.  

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de 

acord 12, 1 abținere (Korpos Levente), se adoptă HOTĂRÂREA nr. 72/2021. 

În continuare dl. consilier Korpos Levente va fi președinte de ședință. 

2. Aprobarea proceselor verbale întocmite la ședința din luna octombrie și noiembrie 

2021, 

Președintele de ședință supune votării procesele verbale întocmite în luna octombrie și 

noiembrie. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (dl. 

consilier Korpos Levente și dl. consilier Székely Álmos-Szilveszter).  

3. Proiect de hotărâre nr.51/2021 privind acordarea unui ajutor de minimis 

prestatorului Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ 

teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita, 

Dl. Primar spune că în bugetul local a fost inclus ajutorul de minimis prestatorului SPAC, 

pentru asta sunt necesare diverse aprobări, motiv pentru care ședința de consiliu a trebuit să 

fie amânată. Proiectul de hotărâre este prezentat articol cu articol.  

Dl. consilier Korpos Levente: Tot 300.000 lei și anul viitor?  

Dl. Primar: Nu, e doar  pentru anul acesta, pentru anul viitor ar trebui să fie separat, dacă va 

fi.    



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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 73 /2021. 

4. Proiect de hotărâre nr.71/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2021,  

Dl. Primar spune că ieri a sosit decizia respectivă. Detaliat vorbește despre modificările 

propuse la venituri și cheltuieli.   

Dl. consilier Benedek Árpád: Poate fi legat de repararea sistemului de încălzire, deoarece au 

fost săpături. Canalizarea din sala de sport ar putea fi reparată, deoarece mirosul din sala este 

neplăcut.  

Dl. Primar îi cere viceprimarul să noteze această problemă și să o verifice mâine.  

Dl. consilier Korpos Levente: SPAC nu a solicitat bani? 

Dl. Primar răspunde: Ei nu pot solicita, acum au primit sprijin de minimis. Cazul lor este 

diferit. 

Dl. consilier Korpos Levente declară că, din cauza unui conflict de interese nu va participa la 

votarea acestui proiect de hotărâre. 

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

acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 74 /2021. 

5. Proiect de hotărâre nr.75/2021 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată 

în stocul comunei Ciumani, 

Dl. Primar descrie cantitățile de piatră și posibilitățile de utilizare. Ar putea fi folosit și pentru 

îmbunătățirea drumurilor de câmp și forestiere, precum și pentru modernizarea a trei drumuri 

comunale. Proiectantul a fost întrebat ce tip de  piatră și cantitate ar fi necesară pentru 

diferitele secțiuni. Prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl. Consilier Gergely József întreabă: Chiriașul plătește taxa indiferent de extracție?  

Dl. Primar răspunde cu da. 

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

acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 75 /2021. 

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

Dl. Primar:  

- Peste două săptămâni planificăm încă o ședință de consiliu, impozitele și taxele anuale 

vor fi pe ordinea de zi, precum și stabilizarea zonelor, motivul este modernizarea 

străzilor comunale.   

Dl. consilier Gergely József întreabă despre taxa de epurare.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că este o creștere față de ceea ce am aprobat noi și ANRSC a 

aprobat suma mai mare pe care compania a trimis-o spre aprobare fără notificare prealabilă. 

Conține calcule incorecte și excesive.  

Dialog între dl. consilier Gergely József, dl. consilier Székely Álmos, dl. consilier Benedek 

Árpád și dl. Primar în legătură cu procedurile judiciare şi cu calculul taxei. 

Dl. consilier Gergely József întreabă despre soluția scurgerii de apă.  



Dl. Primar răspunde: A fost făcut raportul de expertiză și s-au făcut măsurători.  

Dl. Primar: prezintă informațiile legate de contractul de vânzare, se poate înregistra posesia 

finală.  În viitor, îl vom putea aplica atât la terenuri extravilane cât și la terenuri interne.  

Comentariu din partea dl. consilier Czirják Lehel.  

Dl. Primar aduce la cunoștință că a participat astăzi la o ședință cu vicepreședintele privind 

sistemul de gaze naturale. Prezintă informațiile auzite.   

Comentariu din partea dl. consilier Gergely József. 

Dl. consilier Gergely József întrebă: Există progrese cu nomenclatura stradală? 

Dl. Primar spune că încă durează încărcarea denumirii străzilor. După aceea va fi 

nomenclatura. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă de serviciul de iluminat public. 

Dl. Primar clarifică. Vom contacta compania cu o adresă.  

Dl. consilier Korpos Levente solicită informații cuantificate cu privire la reabilitarea 

drumurilor de câmp. 

Dl. Primar spune că a fost reînnoit site-ul www.csomafalva.info . Dacă există observații, se 

poate indica. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: În ce fază se află proiectul grădiniței? 

Dl. Primar spune că vechiul proiectant a fost aici acum două săptămâni. A fost verificat lista, 

și au discutat-o pentru că mâine trebuie să o aducă pe cea finală. Aceasta va fi urmată de 

aprobarea finanțatorului. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Primăria? 

Dl. Primar răspunde: Lucrează, au apărut și situații neprevăzute. Prezintă modificările.  

Dl. consilier Korpos Levente: Care este termenul de finalizare?  

Dl. Primar răspunde: Trebuie să fie finalizată până în mai, se pare că pot respecta termenul 

limită.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre sistemul de canalizare.  

Dl. Primar răspunde.  

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL 

Korpos Levente        Balogh Zita 

 

ÎNTOCMIT, Referent: Erős Boglárka. 

http://www.csomafalva.info/

