
Proces verbal 

 

Încheiat azi la data de 22. februarie 2022, la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

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

Primarului comunei Ciumani nr.24 din 15 februarie 2022. și invitată prin Invitația 

secretarului general al comunei nr. 584 din 15.02.2022. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii.  

Președintele de ședință, Korpos Levente anunță ordinile de zi: 

    

1. Aprobarea proceselor verbale întocmite la ședințele din luna decembrie 2021 și ianuarie 

2022, 

2. Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli general 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2022, 

3. Proiect de hotărâre nr.4/2022 privind  aprobarea  normativului pe anul 2022 pentru 

cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și 

utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani, 

4. Proiect de hotărâre nr.5/2022 privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 

2022 al comunei Ciumani, 

5. Proiect de hotărâre nr.6/2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul 

acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Ciumani pe semestrul II al anului școlar 2021-2022, 

6. Proiect de hotărâre nr.7/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

GOSPOD SERV SRL pe anul 2022, 

7. Proiect de hotărâre nr.8/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2022,  

8. Proiect de hotărâre nr.9/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza 

DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Modernizarea drumurilor de câmp în  

comuna Ciumani, județul Harghita”, 

9. Proiect de hotărâre nr.10/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului 

bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita, 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, 

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

 

Dl. Primar aduce la cunoștință că l-a invitat dl. Török Attila de la SC PECTA SRL, el va 

lucra la mai multe proiecte, cere să fie primul pe ordinea de zi.  

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

Dl. Primar spune că firma lucrează la un studiu de reabilitare și extindere a casei de apă, cu 

modernizarea și extindere a rețelei de canalizare. Din programul PNRR încearcă să obțină 

finanțarea pentru înființarea rețelei de gaze din programul Anghel Saligny. Cere ca dl. Török 

Attila să explice schimbările din primul subiect. 

Dl. Török Attila îi salută pe cei prezenți. Prezintă indicatoarele tehnice și respectiv proiectul, 

modificările comparative cu originalul, filtre de apă, automatizare, alimentare cu apă la 

Joseni, construirea a două bazine, construcția unei alte linii de transport prin transfer de apă. 

Dl. Primar adaugă la traseu ceea ce a spus proiectantul.  

A sosit dl. consilier Csata Etele.  

Dl. Török Attila prezintă planul, rezervoarele din inox planificate și metodele de purificare a  

apei.  

Dl. consilier Gergely József, dl. consilier Korpos Levente, dl. consilier Benedek Árpád, dl. 

administrator Csata Jenő, dl. consilier Székely Álmos, dl. viceprimar Király Szabolcs , dl. 

consilier Csiki Csaba pun întrebări proiectantului.  



Dl. Primar spune că în legătură cu modernizarea și extinderea canalizării, anul trecut a fost 

finalizată o lucrare de expertiză, firma se angajează să realizeze studiul. 

Dl. Török Attila spune că problemele despre care a vorbit expertul trebuie să fie reparate.  

Majoritatea problemelor sunt dezvăluite.  

Dl. administrator Csata Jenő descrie unele dintre problemele din rețeaua de canalizare și 

vorbește despre infiltrații.  

Comentarii din partea: domnului consilier Székely Álmos, domnului consilier Korpos 

Levente, domnului consilier Benedek Árpád. 

Dl. Primar spune că pentru construirea rețelei de gaze naturale planifică obținerea finanțării 

din cadrul programului Anghel Saligny. Anul trecut s-a finalizat măsurarea străzilor, 

urmează depunerea cererii de finanțare, din sondaj a constatat că 80% din locuitori ar 

solicita.  

Dl. consilier Benedek Árpád și-a exprimat părerea cu privire la dorința de racordare.  

Dl. Török Attila vorbește despre situația rețelei de gaz, costurile și construcția acesteia.  

Comentarii din partea domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Székely 

Álmos.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Care este diferența dintre PNRR și programul Anghel 

Saligny? 

Dl. Primar răspunde: Anghel Saligny este un program de guvernare de 5 miliarde de lei 

împărțit pe 5 ani și poate fi licitat pe 3 sau 4 subiecte principale. PNRR este un fond UE, un 

fond de repornire după Covid.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă: Este un termen de limită scurt care trebuie 

îndeplinit? 

Dl. Primar răspunde: PNRR, până la sfârșitul anului 2026.  

 

1. Aprobarea proceselor verbale întocmite la ședințele din luna decembrie 2021 și 

ianuarie 2022, 

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

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

 

2. Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2022, 

Dl. Primar spune că distribuțiile au sosit săptămâna trecută, mulțumește mult consilierilor 

pentru răbdarea de care au dat dovadă cu privire la schimbările de date.  

Dl. Primar prezintă detaliat pe articol proiectul de buget: pe partea de venituri, părți de 

cheltuieli.  

Dl. consilier Korpos Levente: Văd sume destul de mari în caz de urs.  

Dl. Primar spune că ordonanța de urgență a intrat în vigoare anul trecut, care impune un 

contract cu o asociație de vânătoare și un medic veterinar, acestea sunt în mare parte taxe de 

urgență, sumele vom recupera.  

Dl. consilier Korpos Levente: La capitolul 54 există un program pentru nou-născuți și 

proaspăt căsătoriți..  

Dl. Primar răspunde: Dl. viceprimar a cerut să continue implementarea ideii. Detaliile 

acestui lucru vor fi explicate când vom vedea că poate funcționa. 

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă despre RENNS, RAN, programul de plantare a 

copacilor.  

Dl. Primar clarifică.  

Dl. consilier Korpos Levente propune să întrebe comuna Ditrău despre distribuția pomilor 

fructiferi și despre funcționarea acelui program. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre evenimentele enumerate.  

D-na Erős Boglárka și dl. Szőcs Csaba clarifică.  



Dl. consilier Székely Álmos: Sume planificate la repararea drumurilor de câmp? 

Dl. Primar răspunde: Continuăm, ce am început. Comisia de specialitate propune cum să 

procedăm.  

Dl. Primar continuă descrierea la secțiunea investiții, speră ca în unele cazuri să putem 

acoperi deductibilele cu sprijinul consiliului județean și al guvernului. 

Dl. Primar detaliază cumpărarea terenurilor. Detaliază în continuare cheltuielile și 

investițiile. 

Dl. Primar spune că dosarele grădiniței au fost predate biroului de avocatură, care va apela 

proiectantul să ramburseze suma și dobânda. Apoi plănuim să lucrăm cu o altă companie. 

Nu vom pierde finanțările. Continuă să prezinte elemente de investiții în detaliu. 

Dl. consilier Gergely József: Pe baza celor spuse, dacă totul funcționează bine, va fi posibil 

să vedem un flux de lucru anul acesta? 

Dl. Primar răspunde: Dacă totul merge bine, atunci da, noi avem încredere. Sunt trei lucruri 

principale anul acesta: grădinița, înființarea pieței și reabilitarea sediul primăriei.  

Dl. consilier Székely Álmos: Ce a schimbat în legătură cu piața? Székely Levente a 

menționat, că ar putea fi înființat o piață după modelul Veresegyház. Atunci va fi aici? 

Dl. Primar răspunde: Da, va fi aici. Propunem să fie construit aici. Acolo, n-ar fi bine, pentru 

că, dacă putem realiza baza sportivă vom avea nevoie de acel teren.  

Dl. consilier Korpos Levente: La schimbarea canalizării de pe strada Huszár trebuie spart 

asfaltul.  

Dl. Primar răspunde: Nu, încercăm să lucrăm în șanțuri? 

Comentariu din partea domnului consilier Korpos Levente referitor la cumpărarea de 

terenuri la zona centrală.  

Dl. Primar clarifică.  

Mai de parte dl. consilier Korpos Levente și dl. Primar discută despre clădirea și terenul de 

lângă primărie.  

Dl. consilier Székely Álmos: Există o astfel o intenție de a cumpăra terenuri aici în zona 

centrală? 

Dl. Primar răspunde: Da, există. A fost anunțat. Dacă există teren de vânzarea se poate 

analiza utilizarea.  

Dl. consilier Korpos Levente: Va fi adus aici patinoarul cu baloane? 

Dl. Primar răspunde: Nu. Prezintă situația patinoarului și investițiile planificate.  

Dl. Primar prezintă extrabugetul în secțiunea venituri și cheltuieli.  

 

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

Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 4/2022 

3. Proiect de hotărâre nr.4/2022 privind  aprobarea  normativului pe anul 2022 pentru 

cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și 

utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani, 

Dl. Primar prezintă consumul pe vehicul.  

Dl. consilier Benedek Árpád: Din câte știu, microbuzul transportă copiii la korisuli. Va fi 

suficientă această cantitate?  

Dl. primar răspunde: Sperăm că da.  

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5 /2022. 

4. Proiect de hotărâre nr.5/2022 privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe 

anul 2022 al comunei Ciumani, 



Dl. Primar spune că include proceduri de achiziție, altele decât achizițiile directe. Sunt două 

articole: serviciul de salubrizare și sursa de alimentare ATR 4.  

 

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 6 /2022. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.6/2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul 

acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Ciumani pe semestrul II al anului școlar 2021-2022, 

Dl. Primar descrie valoarea burselor pe categorii. Detaliile acestui lucru au fost discutate cu 

școala. 

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

Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 7/2022 

 

6. Proiect de hotărâre nr.7/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

SC GOSPOD SERV SRL pe anul 2022, 

Este prezent Dl. Gál Attila administratorul S.C. GOSPOD SERV SRL. Aduce la cunoștință 

că electricianul Csata Pál a fost angajat, pentru a primi avizul de la ANRE. Prezintă 

cheltuielile.  

Dl. Viceprimar spune că fochiștii ajută foarte mult pe timpul verii.   

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Acolo unde corpurile de iluminat nu sunt aprinse, 

acest lucru ar trebui să vă fie indicat? 

Dl. Administrator răspunde cu da.  

Dl. consilier Korpos Levente spune că este un corp iluminat la strada Inceloka, care nu 

funcționează, dl. Administrator spune că această problemă a fost rezolvată.  

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 8 /2022. 

 

7.  Proiect de hotărâre nr.8/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2022,  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 9 /2022. 

 

8. Proiect de hotărâre nr.9/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

în faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Modernizarea drumurilor de 

câmp în  comuna Ciumani, județul Harghita”, 

Dl. Primar spune că documentația este aici pentru a putea analiza. Descrie valorile, cu o 

implementare de 24 de luni. Un total de 9,7 km de tronsoane sunt planificați pentru 

modernizare. 

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 10 /2022. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.10/2022 privind aprobarea modificării și completării 

Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, 

județul Harghita, 

Dl. Primar spune că este vorba de drumul de câmp Bartishegy, tronson despre care vorbeam 

mai devreme. Drumul a fost evaluat, descrie împărțirea dintre pod și drum. 



Dl. consilier Korpos Levente: Composesoratul a fost întrebat? 

Dl. consilier Benedek Árpád spune că dl. Primar l-a contactat personal, servește locuitorii, 

bineînțeles că am fost de acord.  

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 11 /2022. 

 

  

10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, 

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

13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 12 /2022. 

 

Este prezent dl. Csata Jenő administratorul SPAC. Descrie veniturile și cheltuielile planificate 

pentru acest an. Aduce la cunoștință că dorește să angajeze o persoană pentru a funcționa 

flexjetul. 

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

acord 13.  

 

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

Dl. Primar prezintă adresa din partea ANRSC, care azi a fost trimis prin e-mail. Aduce la 

cunoștință că au fost la București la ANRSC și s-au consultat și cu primarii din localitățile 

învecinate. Prezintă informațiile necesare, următorul proces va fi în luna mai, nu se știe dacă 

trebuie continua sau nu. Deocamdată, vrea să scoată elementele de cost cu care nu avem 

legătură. 

Dl. Administrator spune că, pentru lucrarea mașinii de adulmecare au fost facturate 3.000 de 

lei, costul căruia este inclus în taxă. 

Comentarii din partea domnului consilier Korpos Levente, domnului consilier Székely 

Álmos, domnului consilier Gergely József.  

Dl. consilier Csiki Csaba: Zona casei de pompe nu a putut fi cumpărată, nu ar fi bine pentru 

o stație de pompieri? 

Dl. Primar răspunde: Suntem pe cale să obținem aceea zonă. 

Dl. consilier Korpos Levente: În legătura cu recensământul populației vor exista informații?   

Dl. Primar răspunde: Planificăm.  

Dl. consilier Székely Álmos: Pagina de web ciumani.ro este complet gata? Este destul de 

lent.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     SECRETAR GENERAL 

Korpos Levente         Balogh Zita  

 

 

ÎNTOCMIT, Referent: Erős Boglárka. 

 


