
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 26. 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. 81 din 19. aprilie 2022. și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr. 1333 din 19.04.2022. 

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

Președintele de ședință, Köllő Csaba anunță ordinile de zi: 

1. Proiect de hotărâre nr.25/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Ciumani pe anul 2022, 

2. Discuții privind tariful de epurare. Invitații noștri sunt Primarul comunei Joseni, Primarul 

comunei Suseni și conducerea AQUASERV MAROS SRL., 

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

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

1.  Discuții privind tariful de epurare. Invitații noștri sunt Primarul comunei Joseni, 

Primarul comunei Suseni și conducerea AQUASERV MAROS SRL  

Este prezent primarul comunei Suseni, d-na consilier Gáll Katalin și administratorul Maros 

Aquaserv SRL.  

Primarul îi salută pe cei prezenți, spunând că în ședințele de consiliu au fost puse întrebări cu 

privire la taxa de epurare, din acest motiv au fost invitați cei prezenți. Scopul întâlnirii este de 

a formula poziţia, soluţiile posibile şi aşteptările. 

Dl. Primar Egyed József îi salută pe cei prezenți. Spune că este vorba despre 300.000 de lei, 

calculat cu 0,90 lei, ceea ce încă nu duce la o creștere atât de mare de preț. Momentan este 

problemă cu achiziționarea energiei. Prezintă informațiile în legătură cu stabilirea prețurilor.  

Dl. consilier Benedek Árpád vrea să știe de ce comuna trebuie să contribuie la costuri cu care 

nu avem nimic de-a face (salariile muncitorilor, întreținerea autovehiculului). Problema nu este 

cu cei 0,90 lei, ci cu faptul că simte că sunt costuri la care comuna Ciumani nu trebuie să 

contribuie. Există un răspuns la motivul pentru care a trebuit să mergem în instanță?  

Dl. administrator Tótpál László: Problema este că momentan comuna Ciumani nu plătește cei 

0,50 lei. Spune că a verificat taxele de canalizare la pagina ANRSC, care sunt și ele mari 

comparativ cu acestea. 

Dl. Administrator Tótpál László prezintă consumul de apă uzată conform distribuţiei 

procentuale pentru aşezări. Nu am primit plata pentru 140.000 m³ de apă. 

Dl. Primar vorbește despre corectitudine, enumeră articolele la care ar trebui să contribuie și 

comuna Ciumani, nu consideră corect acest lucru. Problema nu este cu cei 0,90 lei, știm că 

prețurile la energie au crescut, ci cu articolele enumerate. 

Dl. Primar Egyed József spune că cu ani în urmă și comuna Suseni a contribuit la taxa de 

epurare, chiar dacă nu a folosit-o. ANRSC există pentru a soluționa astfel de dispute. Trebuie 

să mergem pe calea legală, nu mai putem decide asta. 



Dl. consilier Benedek Árpád întreabă despre cheia de repartizare.  

Dl. administrator Csata Jenő: Care este garanția că ne vom implica în stabilirea noului preț data 

viitoare? 

Dl. Primar Egyed József: Primul preț a fost trimis așa cum a fost stabilit. S-au cerut apoi alte 

sume. 

Dl. Primar Márton László Szilárd întrebă: Este corect să plătim sau nu este corect? 

D-na consilier Gál Katalin: Consideră corect ca toată lumea să contribuie la costuri pentru ca 

firma să funcționeze. 

Dl. administrator Tóthpál László: ANRSC a solicitat sumele nu pe bază de corectitudine, ci pe 

o distribuție procentuală. S-a luat în considerare ceea ce a fost descris de autoritate. Serviciul 

de calitate este scopul. 

Dl. Primar Márton László Szilárd vorbește detaliat despre situația și despre parteneriat.  

Dl. Primar Egyed József : Următorul pas este să discutăm și să stabilim ce este corect și ce nu. 

După aceea trimiterea noului preț stabilit.  

2. Proiect de hotărâre nr.25/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Ciumani pe anul 2022, 

Dl. Primar spude că pentru reabilitarea primăriei a primit încă 512.900 de lei din cadrul 

programului PNDL. De asemenea prezintă repartizarea sumelor respectiv pentru reabilitarea 

primăriei, cumpărarea terenurilor, programul cadastral.  

Dl. consilier Székely Álmos: Ce cumpărare de teren? 

Dl. Primar răspunde: Aici, la P-ța Borsos Miklós partea din spatele pieței, pentru stație de 

pompieri, și terenuri de la capătul străzii Honcsok. 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 26 /2022. 

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

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost în București pentru a se întâlni cu deputatul Bende 

Sándor, cu ministrul Cseke Attila, și la CNI. L-a informat pe ministru cu privire la situația în 

ceea ce privește grădinița. La CNI a predat proiectul pentru școala nr. 1, există șanse mari să 

înceapă licitația anul acesta. 

Dl. Primar aduce la cunoștință că pentru cumpărarea terenurilor a primit 3 oferte. În strada 

Alszeg, la capătul comunei, și vizavi de școala Marosparti. 

Dl. consilier Székely Álmos l-a întrebat pe Csata Levente, el ar vinde, dar nu a spus preț anume.   

Dl. consilier Korpos Levente: Trebuie să plătească pentru numerele date de un evaluator? 

Dl. Primar răspunde: Prețul trebuie stabilit de evaluator, dacă consiliul local așa vede că merită 

mai mult, face un calcul pentru că este important pentru comunitate și poate fi implementat doar 

acolo, se poate. 



Dl. Viceprimar aduce la cunoștință că săptămâna trecută a fost o acțiune de colectare a 

deșeurilor. Detaliază.  

Dl. consilier Székely Álmos: Dacă, totuși trebuie construit un acoperiș temporar, cum ar trebui 

să fie imaginat? 

Dl. Primar răspunde: structura mai plată, din lemn. Acoperit cu o folie mai tare.  

Dl. consilier Székely Álmos: În pădure, apele subterane se varsă într-un canal. 

Dl. Primar răspunde: Nu știe despre asta, dar vor semnala companiei. Trebuie să iasă și să 

verifice. 

Nefiind alte probele de discutat, se încheie ședința.  
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