
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 12. aprilie 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.79 din 06 aprilie 2022. și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr. 1218 din 06.04.2022. 

La ședință sunt prezenți toți consilierii.  

Președintele de ședință, Köllő Csaba anunță ordinile de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna februarie 2022, 

2. Proiect de hotărâre nr.11/2022 privind stabilirea criteriilor de performanță stabilite pe 

anul 2022 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare – SPAC 

comuna Ciumani 

3. Proiect de hotărâre nr.12/2022 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al comunei Ciumani 

4. Proiect de hotărâre nr.13/2022 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile 

pe anul 2022, ce se vor acorda pentru finanțarea programelor, proiectului și acțiunilor 

nonprofit de interes local din comuna Ciumani 

5. Proiect de hotărâre nr.14/2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în 

valoare din fondul forestier al comunei Ciumani 

6. Proiect de hotărâre nr.15/2022 privind completarea Programului achizițiilor publice pe 

anul 2022 a comunei Ciumani 

7. Proiect de hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea desființării/demolării casei de locuit, 

grajd cu șură și magazie lemne din domeniul privat al comunei Ciumani, 

8. Proiect de hotărâre nr.17/2022 privind rectificarea datelor tehnice ale terenului de 

hochei din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, 

județul Harghita 

9. Proiect de hotărâre nr.18/2022 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui 

spațiu din incinta Centrului Social Napfeny 

10. Proiect de hotărâre nr.20/2022 privind declarării de uz și interes public al Drumului de 

câmp Bartishegye 

11. Proiect de hotărâre nr.21/2022 privind revocarea HCL nr.11/2022 privind aprobarea 

modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Ciumani 

12. Proiect de hotărâre nr.22/2022 privind aprobarea execuției bugetare al anului 2021 a 

comunei Ciumani 

13. Proiect de hotărâre nr.23/2022 privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrările 

”Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a sistemului de canalizare 

menajeră, Ciumani ” 

14. Proiect de hotărâre nr.24/2022 privind aprobarea realizării proiectului ”Înființare rețea 

de distribuție gaze naturale în comuna Ciumani, județul Harghita” 

15. Prezentare dare de seamă a administratorului SPAC 

16. Discuții privind Studiul de oportunitate, Documentului de poziție, Regulamentului și 

Documentației de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în 

comuna Ciumani, membră a ADI SIMD Harghita 



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

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

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna februarie 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.11/2022 privind stabilirea criteriilor de performanță stabilite pe 

anul 2022 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare – SPAC 

comuna Ciumani 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl. consilier Benedek Árpád întreabă despre stabilirea datelor. 

Dl. Primar răspunde: Datele sunt reale.  

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

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

3. Proiect de hotărâre nr.12/2022 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al comunei Ciumani, 

Dl. Primar aduce la cunoștință că anul trecut a fost denumit consilierul Benedek Árpád și 

viceprimarul Király Szabolcs, și în acest an îl propune pe ei. Ei sunt de acord.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 14 /2022. 

4. Proiect de hotărâre nr.13/2022 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile 

pe anul 2022, ce se vor acorda pentru finanțarea programelor, proiectului și acțiunilor 

nonprofit de interes local din comuna Ciumani 

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost aprobat în bugetul local. Prezintă o modificare față de 

anul trecut, referitor la sumele minime și maxime care pot fi solicitate.   

Domnii consilieri Korpos Levente, Benedek Árpád, Köllő Csaba declar că, din cauza unui 

conflict de interese nu vor participa la votarea acestui proiect de hotărâre.  

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

acord 10, domnii consilieri Korpos Levente, Benedek Árpád, Köllő Csaba nu au votat, fiind în 

situația de conflict de interese. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 15/2022  

5. Proiect de hotărâre nr.14/2022 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în 

valoare din fondul forestier al comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că anul trecut a fost întocmit punerea în valoare de cca. 280 m2. Propunerea 

este să fie licitat bradul și molidul, iar fagul va fi lemn de foc pentru instituții. Prețul de pornire 



a licitației ar fi de 173 lei, dar între timp am solicitat prețurile de la Ocol, pe baza acestuia este propus 

450 lej/m3 prețul de pornire.  

Dl. consilier Benedek Árpád: Sunt de acord cu propunerea. El crede că ar trebui să merite la 

prețurile de astăzi. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 16/2022. 

6. Proiect de hotărâre nr.15/2022 privind completarea Programului achizițiilor publice pe 

anul 2022 a comunei Ciumani 

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost semnat contractul pentru Programul Național de 

Cadastru și Carte Funciară. Aceste lucrări depășesc valoarea achiziției directe, din această cauză 

este necesară modificarea.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 17/2022. 

7. Proiect de hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea desființării/demolării casei de locuit, 

grajd cu șură și magazie lemne din domeniul privat al comunei Ciumani, 

Dl. Primar spune că vor să construiască piața lângă clădirea poliției, clădirile aflate aici, urmând 

să fie demolate. Conform legii, materialele din demolare pot fi vândute la licitație după 

inventariere. 

Dl. consilier Korpos Levente întrebă: Fiind că este vorba despre o casă tradițională, nu se poate 

rezolva fără demolare? 

Dl. Primar: În primul rând nu este o casă tradițională, deoarece nu are fundație, structura clădirii 

în sine nu îi permite să fie hală de piață. 

Dl. consilier Korpos Levente: Nu este spațiu suficient pentru o hală de piață din spatele casei? 

Dl. Primar: Nu este suficient. Nu este o clădire tipică.  

Dl. Consilier Székely Álmos întreabă: Cum să ne imaginăm piața? Va exista atât o hală, cât și 

o piață liberă? 

Dl. Primar răspunde: În locul casei ar fi un spațiu acoperit, care se întinde spre spate, un spațiu 

pentru vânzătorii care vând din mașini. Clarifică situația hambarului, din punct de vedere al 

siguranței la incendiu, acesta urmând să fie înlocuit cu o unitate de servicii. 

Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Nu propune vânzarea hambarului demolat, ar fi bine de 

folosit pentru ceva.  

Dl. Primar clarifică: Legislația nu înseamnă neapărat că trebuie vândută, poate fi construită. 

Dl. consilier Korpos Levente: Transmite o opinie din comună- cu aceasta va fi mai centralizată 

comuna. La partea Săseți nu rămâne nimic. Aducem viața în centrul comunei.  



Dl. primar răspunde: Am fost în piață miercurea trecută, am consultat cu cei de acolo, întrebarea 

era mai degrabă dacă va fi suficient loc aici 

Dl. consilier Péter László întreabă: Va fi spațiu? 

Dl. Primar răspunde: A fost modelat, va fi suficient spațiu. Descrie situația imobilului politiei, 

clădirea nu are CF, nu există titlu de proprietate asupra acestuia, nu a fost revendicat.  

Dl. Consilier Péter László întreabă: Când vor exista planuri specifice? 

Dl. Primar răspunde: Este comandat.  

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

la număr sunt de acord 11, împotriva 2 (Korpos Levente és Benedek Árpád se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 18/2022. 

8. Proiect de hotărâre nr.17/2022 privind rectificarea datelor tehnice ale terenului de 

hochei din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, 

județul Harghita 

Dl. primar prezintă datele respective și situația în jurul C. F.  

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

la număr sunt de acord 12, abținere 1 (dl. consilier Benedek Árpád), se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 19/2022. 

9. Proiect de hotărâre nr.18/2022 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui 

spațiu din incinta Centrului Social Napfeny, 

Dl. Primar spune că va fi format un grup pentru tineri. Au cerut o cameră la Centrul Social. Aici 

vor funcționa în colaborare cu conducerea Centrului Social. 

Dl. consilier Korpos Levente: Cine este președintele acestei asociații? 

Dl. Primar răspunde: Din câte știu eu, a fost o rezervare de nume deocamdată.  

Dl. Szőcs Csaba completează: În conducere sunt trei persoane Bege Levente, Székely Attila, 

Borsos Franciska.  

Dl. consilier Székely Álmos: O asociație autoorganizată?  

Dl. Szőcs Csaba răspunde: Da.  

D/na consilier Nagy Erzsébet: Dacă se închiriază, trebuie să plătească?  

Dl. Primar răspunde: Nu va fi închiriat, dar va fi eliberat unei organizații non-profit pentru 

utilizare gratuită. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 20/2022. 

10. Proiect de hotărâre nr.20/2022 privind declarării de uz și interes public al Drumului de 

câmp Bartishegye, 



Dl. Primar prezintă opinia prefecturii în legătura cu proiectul de hotărâre.  

Dl. consilier Korpos Levente: D-na secretar se poate? Este legal acest lucru?  

D-na secretar explică că Legea 57 s-a modificat, descriind noua procedură de preluare în 

proprietate publică. 

Dl. Primar completează.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 21/2022. 

11. Proiect de hotărâre nr.21/2022 privind revocarea HCL nr.11/2022 privind aprobarea 

modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Ciumani 

Primarul spune că acest proiect se află pe ordinea de zi din cauza observațiilor Prefecturii.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 22/2022. 

12. Proiect de hotărâre nr.22/2022 privind aprobarea execuției bugetare al anului 2021 a 

comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că ar fi trebuit să fie depus până pe 31 martie. A fost trimis tabelul, prezintă 

rezultatele obținute.  

Dl. consilier Czirják Lehel întreabă despre  Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. 

Dl. Primar clarifică.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 23/2022. 

13. Proiect de hotărâre nr.23/2022 privind aprobarea proiectului tehnic pentru lucrările 

”Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare nr.4 a sistemului de canalizare 

menajeră, Ciumani ” 

Dl. Primar spune că a fost finalizat P. T. Prezintă valoarea realizării, timpul execuției este o 

lună. Adaugă că directorul Electrica S. A. confirmat că după punerea în funcțiune Electrica va 

rambursa costurile comunei în următorii 5 ani.  

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 24/2022. 

14. Proiect de hotărâre nr.24/2022 privind aprobarea realizării proiectului ”Înființare rețea 

de distribuție gaze naturale în comuna Ciumani, județul Harghita” 

Dl. Primar spune că aprobarea proiectului de hotărâre este necesar pentru depunerea cererii de 

finanțare în programul Anghel Saligny. Descrie pe scurt indicatorii tehnici ai planului, precum 

și valorile pentru proiect. 

Dl. consilier Korpos Levente: Aceasta are un termen foarte scurt.  



Dl. Primar răspunde: 5 ani. 

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

la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 25/2022. 

15. Prezentare dare de seamă a administratorului SPAC, 

Este prezent dl. administrator Csata Jenő. Prezintă cantitatea de apă utilizată și cumpărată (ABA 

Mureș). Prezintă valorile: vânzări apă, cheltuieli. De asemenea, descrie informații despre 

funcționarea rețelei de canalizare, reparații. Vorbește despre situația epurării și despre datorie.  

Comentariu din partea domnului consilier Benedek Árpád. 

Dl. consilier Korpos Levente: Exista o modalitate prin care fermierii nu trebuiau să plătească 

pentru canalizare 

Dl. Administrator Csata Jenő: Asta funcționează și acum, în aceste situații sunt 2 contoare, citim 

2 contoare.  

Dl. consilier Székely Álmos: Cazul cu MarosAqva Serv durează de 5 luni. Care este planul 

următor? Era vorba de a da în judecată, crește valoarea, dobânda. Dacă câștigăm, câștigăm mai 

repede, dacă pierdem, pierdem mai repede.  

Dl. administrator Csata Jenő: Nu plătim, el ar trebui să ne dea în judecată.  

Dl. Primar aduce la cunoștință: Recuperarea a fost adusă în judecată, până la 26 aprilie trebuie 

discutat. SPAC nu are contract pentru valoarea facturată.  

Comentariu din partea domnului consilier Benedek Árpád. 

Dl. consilier Korpos Levente: Dacă s-a stricat legătura, trebuie contactată REDISA RT pentru 

a lucra cu ei. 

Dl. administrator Csata Jenő spune că nu ar merge la REDISA RT până când situația nu va fi 

rezolvată. 

Dl. Primar spune că mașina este proprietatea comunei Joseni, predată spre folosință firmei. 

Dl. consilier Székely Álmos: Cu cât cazul prelungește mai mult, cu atât este mai complicat. Au 

trecut 5 luni, indiferent cum spunem că avem dreptate, dacă nimeni nu a spus până acum.  

Dl. Primar îşi expune poziţia în acest sens. 

Dl. consilier Korpos Levente propune să primească ceva în scris din următorul raport 

trimestrial.  

Dl. Administrator continuă raportul în legătură cu modificarea prețului apei. Prezintă calculele.  

Comentarii din partea domnului consilier Gergely József, domnului consilier Székely Álmos în 

legătură cu Maros Aqua Serv și despre calculul noului preț.  

Dl. consilier Székely Álmos: În timpul incendiului a auzit de la pompieri că sunt 7 tipuri de 

chei. Și presiunea a fost slabă. Hidranții primesc presiune de la rețea? 



Dl. administrator Csata Jenő spune că există trei tipuri de chei, fiecare echipă are o cheie. Pot 

exista și alte tipuri în curtea privată. Descrie funcționarea sistemului de hidranți. 

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

număr sunt de acord 13.  

16. Discuții privind Studiul de oportunitate, Documentului de poziție, Regulamentului și 

Documentației de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în 

comuna Ciumani, membră a ADI SIMD Harghita 

Dl. Primar spune că materialele au fost trimise prin e-mail. Prezintă modificările în față de 

versiunea anterioară.  

Dl. viceprimar Király Szabolcs prezintă metoda de transport planificată, precum și întrebările, 

îndoielile cu privire la sistem.  

Comentarii din partea domnului consilier Korpos Levente, domnului consilier Benedek Árpád, 

domnului consilier Köllő Csaba. 

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

Dl. Primar:  

- Data următoarei ședințe de consiliu este 26 aprilie din cauza programului PNDL, 

amenajarea deșeurilor, drumul Bartishegyi.  

- Invitație la balul tinerilor. 

- Referitor la situația grădiniței spune că proiectantul a fost chemat prin avocat să restituie 

suma și dobânda. Proiectantul a mai cerut o amânare, nu a fost acceptată, va continua în 

instanță. Studioul Larix va reproiecta, topo și geo sunt comandate. A existat și un acord 

cu școala. 

Domnul consilier Gergely József: Dacă nu vom putea cheltui banii primiți, care este consecința? 

Dl. Primar răspunde: Aceasta face parte din contractul de finanțare. 

Dl. Primar spune că a fost publicat astăzi un anunț de cumpărare de teren pentru înființarea unui 

centru medical și a unei stații de pompieri. 

Dl. consilier Korpos Levente: Ar putea începe reparația drumurilor de câmp. Să ne întâlnim cât 

mai curând pentru ca firma să poată începe lucrul. 

Dl. Primar răspunde: Momentan nu se poate lucra, poate în luna mai. Mulțumește ideea.  

Dl. consilier Korpos Levente s-a propus cumpărarea unui teren care se poate împărți, dezvolta 

cu canalizare, energie electrică și vândut/ pus la dispoziția tinerilor. Ar fi o idee bună.  

Dl. consilier Péter László: Nu funcționează ghiseul.ro. Propune ștergerea de la pagina de web 

până la rezolvarea problemei.  

Dl. Viceprimar prezintă descotorosirea în cifre și experiențe. Atrage atenția asupra campaniei 

„Curățește România” și asupra oportunității de a se implica. 



Dl. consilier Korpos Levente: Există o roată de cauciuc spre Suseni la capătul comunei. 

Dl. consilier Székely Álmos în numele familiei afectate de incendiu, mulțumește pentru ajutor. 

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     SECRETAR GENERAL  

Köllő Csaba        Balogh Zita  

 

ÎNTOCMIT, Referent: Erős Boglárka. 


