
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 25. ianuarie 2022, la ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei 

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

comunei Ciumani nr.7 din 19 ianuarie 2022. și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr.218 din 19.01.2022. 

La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Domokos Árpád. 

Președintele de ședință este dl. consilier Korpos Levente, care anunță ordinile de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 din 

Comuna Ciumani, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți 

ale Comunei Ciumani pe anul 2022, 

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

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 

din Comuna Ciumani, 

Dl. Primar aduce la cunoștință că în fiecare an, consiliul local este responsabil cu aprobarea 

rețelei școlare pentru anul școlar, prezintă proiectul de hotărâre și anexa respectivă.  

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 11, dl. consilier Korpos Levente nu a votat, fiind în situația de conflict de interese. Se 

adoptă HOTĂRÂREA nr. 1 /2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani, 

Dl. Primar spune că în anul acesta pe baza licitației contractul pentru salubrizare expiră. Nu 

cuprinde condiție de prelungire. Având în vedere necesitatea licitației, până când se întocmește 

documentația, consiliul local va aproba, și va fi licitat, până atunci prelungește contractul.  

Dl. consilier Korpos Levente: Există progrese la sistemul management integrat al deșeurilor? 

Dl. Primar răspunde: Nu există un progres anume. Conducerea a fost înlocuită la ADI, clădirile 

și vehiculele sunt verificate. A fost căutat cu o adresă.  

Dl. consilier Korpos Levente: Proiectul are un termen final? 

Dl. Primar: Nu am informații despre asta. 

Dl. consilier Székely Álmos: Se poate spune în două propoziții de ce nu a început? 

Dl. Primar răspunde: Din moment ce s-a rezolvat aici, nu am urmat. Au fost mai multe 

obstacole: din cauza amplasării transbordatorilor, a existat și un blocaj din partea finanțatorului. 

Dl. consilier Korpos Levente: Este totul în regulă cu SALUBRISERV? Legătura este bună? 

Dl. Primar răspunde: Colaborarea este bună. Ajută în descotorosire, funcționează transportarea 

deșeurilor selective. Locuitorii au fost rugați să indice în scris orice problemă. 

 

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 2 /2022. 

 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor 

precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2022, 

Dl. primar aduce la cunoștință că excedentul bugetului local se poate utiliza și cu dispoziția 

primarului. Dar aprobarea acestui proiect de hotărâre este necesar din două motive.  Conducerea 

școlii a depus o cerere către consiliul local, pentru utilizarea excedentului bugetar din veniturile 

proprii ale școlii, pe care vrea să folosească pentru funcționare. În articolul 2. din excedentul 

bugetar, consiliul local aprobă 300.000 lei pentru rambursarea către AFIR, azi am aflat că este 

vorba de aproximativ 135.000 lei, investiția a costat mai puțin. Pentru rambursare este necesar 

aprobarea proiectului de hotărâre. În partea a treia, adoptă dispoziția primarului.  

Dl. consilie Korpos Levente: Proiectul de canalizare a fost finalizat?  

Dl. Primar răspunde: Da. Spune că decontarea s-a făcut către Alba Iulia, inspectorii au fost aici 

și azi am primit notificarea că decontarea a fost acceptată. 

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă: Cer ei dobândă pentru această sumă? 

Dl. primar răspunde: Nu.  

 

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 11, dl.consilier Korpos Levente nu a votat, fiind în situația de conflict de interese. Se 

adoptă HOTĂRÂREA nr. 3/2022. 

 

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

Dl. Primar aduce la cunoștință că, probabil va avea loc o altă ședință de consiliu până pe 10 

februarie. Încă așteptăm distribuirea valorilor. Bugetul este în construcție.  

Prezentarea Deciziei nr.41/2017/5 din 19.01.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea 

măsurii dispuse prin pct.II.1 din Decizia nr.41/27.12.2017 al Camerei de Conturi Harghita. Cu 

privire la verificarea pietrei, acordul a fost acceptat. A fost prelungit cu încă un an. A aprobat 

și HCL-ul respectiv. Niul termen este 30.12.2022. 

Prezentarea Deciziei nr.38/2020/2 din 05.01.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea 

măsurii dispuse prin pct.I.1 din Decizia nr.38/07.08.2020. Noul termen este 30.06.2022. 

Dl. consilier Korpos Levente: A fost întrebat despre deszăpezire. Când nu este, nu plătim? 

Dl. Primar răspunde: Există o taxă de așteptare de 2.500 de lei, care se plătește atunci când 

minim 50% din lună a fost inactivă. Contractul este pe doi ani, expiră anul acesta și putem 

semna un nou contract în această toamnă. Părerea mea este că o vom lua în continuare înapoi 

de la împrăștierea drumurilor. Îi încurajez pe toată lumea să conducă mai atent și mai încet. 

Unde sunt abrupturi str. Dáviddomb, str, Huszár, podul Mureș, sau pe părțile aglomerate să fie 

împrăştiere ca să nu fie nici o problemă. 

Comentariu din partea domnului consilier Benedek Árpád în legătură cu deszăpezirea 

trotuarului.  

Dl. consilier Gergely József: Nomenclatorul stradal?  

Dl. Primar răspunde: Nu există progres.  

Dl. Primar: La ședința din decembrie a fost vorba despre cele două procese legate de stabilirea 

taxei de epurare. Una se referă la suspendarea valabilității noii taxe.  



Procesul de suspendare a fost respins pentru nerespectarea termenului. Celălalt proces a fost 

inițiat pe baza răspunsului ANRSC, la care am depus plângerea prealabilă cu privire la taxă, 

pentru care în prezent nu există un termen de negociere. Procesul de suspendare a fost audiat și 

respins relativ rapid.  

Dl. Primar prezintă rezultatele avocatului de anul trecut: au fost închise 11 procese, dintre care 

6 a fost câștigat, 4 a fost pierdut iar unul a rămas fără obiect.  

Dl. Primar prezintă actele cuprinse în dosar, detaliind calculele pe care nu le consideră corecte 

pentru cheltuieli personale, plicuri, tipărire etc. Este încrezător că va primi un preț corect.  

Dl. Primar spune că primăvara trecută a calculat 0,55 lei. A început procesul. A fost greșeala 

că nu am fost informați despre schimbare.  

Comentariu din partea domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Korpos Levente. 

Dl. consilier Korpos Levente: Este posibil ca primarii și administratorul să se întâlnească și să 

calculeze împreună. 

Dl. Primar: Da, se poate. Se poate renunța la proces în orice moment. Mai departe prezintă 

procedura de aprobare a unei modificări a prețului apei.  

Dl. consilier Székely Álmos: Momentan cu ANRSC avem conflict, nu cu SC AQUASERV 

Maros SRL. Plângerea prealabilă a fost respinsă. Așa am auzit că prețul a fost trimis de ANRSC 

pentru a include cheltuieli indirecte și directe. Detaliază poziția sa asupra calculelor, și 

informațiile pe care le deține asupra cazului. Propune că, prin adoptarea bugetului, rezolvăm 

cumva impactul apelor uzate. 

Comentariu din partea domnului Primar, domnului consilier Benedek Árpád, domnului 

consilier Gergely József.   

Dl. consilier Korpos Levente: Câți m3 au intrat anul trecut În stația de epurare? 

Dl. consilier Szőcs Csaba răspunde: În 80 de zile a fost măsurat  66.500 m3.  

Discuție în legătură cu modul de calcul între dl. Consilier Korpos Levente, dl. Consilier Gergely 

József, dl. Consilier Benedek Árpád, dl. Consilier Székely Álmos și dl. Primar.  

Dl. consilier Korpos Levente: La ce ne putem aștepta? Va dura un an? Până atunci prețul este 

de 0,5 lei, nu va fi facturare? 

Dl. Primar spune că există un contract cu 0,5+ TVA, totuși s-a emis factura de 0,9 lei, deși nu 

există temei legal pentru asta. S-a plătit însă doar 0,5 lei  și atunci administratorul a indicat că 

ar trebui plătită dobândă. 

Dialog între dl. consilier Péter László, dl. consilier Benedek Árpád, dl. consilier Székely Álmos, 

dl. Primar privind facturarea, proprietatea stației de epurare și calculul prețului.  

Dl. consilier Korpos Levente propune dacă mai este timp, primarii comunelor învecinate să se 

așeze la o altă discuție. La un anumit nivel, vom fi parteneri pe termen lung. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Iluminatul public este setat automat?  

Dl. Viceprimar răspunde: Sunt alimentate din transformatoare, dl. Csata Pál a rezolvat.  

Dl. consilier Gergely József: Cineva vrea să repară o parte din drumul de câmp, se poate? Dacă 

da, la cine să ne apelăm? 



Dl. Primar răspunde: Contactați-mă la primărie.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre preluarea drumul Bartishegy în domeniu public.  

Dl. Primar spune că nu era drum acolo, s-a format în timpul colectivului. Vrem să aducem 

electricitatea acolo. 

Dl. consilier Székely Álmos: Trebuie să coboare pentru a pompa canalizarea din pădure? 

Dl. Primar răspunde: Da.  

Dl. consilier Székely Álmos: Atunci încă nu funcționează? 

Dl. Primar răspunde: Stația de pompare încă nu. S-a încercat, dar nu funcționează, oamenii nu 

sunt racordați. 

 

 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL 

Korpos Levente          Balogh Zita 

 

 

 

ÎNTOCMIT, Referent: Erős Boglárka. 


