
Proces verbal 

Încheiat azi la data de 17. mai 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.92  din 11. mai 2022. și invitată prin Invitația secretarului general al 

comunei nr. 1601 din  11.05.2022.  

La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat dl. consilier Székely Álmos Szilveszter.  

Președintele de ședință, Köllő Csaba anunță ordinile de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședințele din luna aprilie 2022 

2. Proiect de hotărâre nr.2/2022 privind aprobarea Caietului de sarcini și strategiei de 

contractare al Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani 

3. Proiect de hotărâre nr.26/2022 privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului 

de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2022 

4. Proiect de hotărâre nr.27/2022 privind aprobarea derulării în anul 2022 a Programului de 

stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna 

Ciumani 

5. Proiect de hotărâre nr.28/2022 privind darea în folosință gratuită a unor imobile din 

proprietatea publică a comunei Ciumani 

6. Proiect de hotărâre nr.29/2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1 % 

7. Proiect de hotărâre nr.28/2022 privind aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei 

Ciumani din Societatea Comercială Hargaz Harghita Gaz SA 

8. Proiect de hotărâre nr.31/2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții a investiției ” Reabilitare captare, stație de tratare apă și extindere rețea de 

distribuție apă potabilă, comuna Ciumani, județul Harghita” 

9. Proiect de hotărâre nr.32/2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare a Serviciului public 

de apă și de canalizare a Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026 

10. Proiect de hotărâre nr.33/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Ciumani nr.77/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a texelor 

speciale pe anul 2022 

11.Proiect de hotărâre nr.36/2022 privind aprobarea modificării structurii aparatului de 

specialitate a primarului comunei Ciumani 

12. Proiect de hotărâre nr.34/2022 privind aprobarea investiției ”Eficientizarea energetică a 

clădirii Școlii Gimnaziale ”Kollo Miklos”, comuna Ciumani, județul Harghita” 

13. Proiect de hotărâre nr.35/2022 privind aprobarea investiției ”Achiziționare și amplasare 

stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Ciumani, județul Harghita” 

14. 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 ședințele din luna aprilie 2022 

Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr sunt de acord 11, abținere 1 (dl. consilier Korpos 

Levente). 

2. Proiect de hotărâre nr.2/2022 privind aprobarea Caietului de sarcini și strategiei de 

contractare al Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani 

Dl. Primar aduce la cunoștință că contractul a expirat, care nu includea posibilitatea 

prelungirii, din acest motiv este propus licitația. Între timp lucrează cu Documentația de 

atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare - ADI SIMD Harghita. 

Prezintă articolele importante. Este posibil ca prețul să crească.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 27 /2022. 

3. Proiect de hotărâre nr.26/2022 privind aprobarea situației financiare al execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2022 

Dl. Primar prezintă capitolele realizate pe părțile venituri și cheltuieli pentru primele 3 luni.  

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. 28/2022. 

4. Proiect de hotărâre nr.27/2022 privind aprobarea derulării în anul 2022 a 

Programului de stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a 

gospodăriilor din comuna Ciumani 

Dl. Primar aduce la cunoștință că a pentru acest program a fost aprobat 20.000 lei. După 

aprobarea hotărârii, programul va fi pus în practică.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 29 /2022. 

5. Proiect de hotărâre nr.28/2022 privind darea în folosință gratuită a unor imobile din 

proprietatea publică a comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că S. C. Honcsok Prest S.R.L a solicitat acest lucru, prezintă detaliat 

proiectul de hotărâre.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 30 /2022. 

6. Proiect de hotărâre nr.29/2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1 % 

Dl. Primar prezintă legea privind indexarea impozitelor și taxelor și necesitatea unui proiect 

de hotărâre.  



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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 31 /2022. 

7. Proiect de hotărâre nr.28/2022 privind aprobarea retragerii Consiliului Local al 

comunei Ciumani din Societatea Comercială Hargaz Harghita Gaz SA 

Dl. Primar spune că a fost creat în anul 2000, cu scopul furnizării și exploatării rețelei de gaze 

naturale, la unele locuri funcționează. Motivul retragerii este depunerea cererii de finanțare în 

cadrul programului Anghel Saligny. 

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Încă mai poate funcționa/veni înapoi, nu? 

Dl. Primar răspunde: Da.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 32 /2022. 

8. Proiect de hotărâre nr.31/2022 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții a investiției ” Reabilitare captare, stație de tratare apă și 

extindere rețea de distribuție apă potabilă, comuna Ciumani, județul Harghita” 

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost finalizată DALI. Prezintă articolele hotărârii. Spune 

că proiectantul a fost recent aici. Prezintă modificările față de data trecută, care a fost agregat 

de către proiectant.  

Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Fiecare localitate va avea o sumă fixă, pe care va 

primi? Propune să nu se cheltuiască banii de la PNRR, să cheltuim pe lucruri mai importante 

precum drumuri de câmp, și împărțim acest proiect în două părți.  

Dl. Primar răspunde: Așa-zisele sume garantate de la PNRR sunt pe partea C10, despre care 

vorbim este C1 pentru fondul de mediu. 324.000 de euro este suma garantată, fără drum, doar 

piste de biciclete. 

Dl. consilier Czirják Lehel: În cele din urmă s-au schimbat punctele de intrare? 

Dl. Primar răspunde: Da. Va fi conectat la sistem în 3 puncte. Așa nu va fi apă stătătoare . 

Prezintă situația Sóútja.  

Dl. consilier Korpos Levente: propune instalarea panourilor solare. 

Dl. Primar: Este în plan. Este proiectat pentru 3 clădiri. Descrie detaliile panourilor solare.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 33 /2022. 

9. Proiect de hotărâre nr.32/2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare a Serviciului 

public de apă și de canalizare a Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026 

Dl. Primar spune că aceasta este reglementat prin lege. Formulele strategiei sunt date de 

autoritate. Reglementează măsura în care prețul serviciului poate crește în următorii 5 ani.  

După aceea, SPAC trebuie să trimită un nou calcul al prețului autorității competente pentru 

aprobare. 

Comentariu din partea domnului consilier Korpos Levente.  



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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 34 /2022. 

10. Proiect de hotărâre nr.33/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Ciumani nr.77/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a texelor speciale pe anul 2022 

Dl. Primar spune că există o modificare în sensul că serviciul public este scutit de taxa de 

timbru. 

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 35 /2022. 

11. Proiect de hotărâre nr.36/2022 privind aprobarea modificării structurii aparatului de 

specialitate a primarului comunei Ciumani 

Dl. Primar spune că conţine o singură modificare, la compartimentul relații cu publicul. A fost 

creat un post nou, cu studii medii. Va aparține la serviciul de primire a clienților. Scopul este 

de a servi clienții în cel mai bun mod.  

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

la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 36 /2022. 

12. Proiect de hotărâre nr.34/2022 privind aprobarea investiției ”Eficientizarea 

energetică a clădirii Școlii Gimnaziale ”Kollo Miklos”, comuna Ciumani, județul 

Harghita” 

Dl. Primar spune că în actul programului PNRR este un articol fix de 324.000 euro, fără tva. 

Prezintă lucrările necesare planificate pentru școală, pentru care vrea să depună cerere de 

finanțare. Auditul energetic necesar este aproape finalizat. 

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. 37/2022. 

13. Proiect de hotărâre nr.35/2022 privind aprobarea investiției ”Achiziționare și 

amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Ciumani, județul 

Harghita” 

Dl. Primar spune că locația nu a fost stabilită, proiectantul a zis că este nevoie de un 

transformator, se poate instala la Moara sau aici în jurul primăriei. Valoarea maximă este de 

25.000 euro, montarea unui transformator este 70.000 euro. Este posibil ca proiectarea și 

construcția acestor stații să fie centralizată, transformatorul nefiind inclus în licitație. Va 

depune cererea când va fi bine delimitată și clarificată situația transformatorului.   

Solicită o aprobare de principiu. Trebuie verificată situația reală. Comunicăm detaliile.  

Președintele de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toții consilierii fiind de acord, se 

adoptă HOTĂRÂREA nr.38/2022. 



Se dezvoltă un dialog cu privire la proiectarea unei stații de încărcare, între consilierii: Csiki 

Csaba, Benedek Árpád, Köllő Csaba, Korpos Levente, Czirják Lehel.  

Dl. Primar rezumă:  Atunci rămânem cu locația la Moara, venim mâine cu detalii.  

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

Dl. Primar aduce la cunoștință că suma estimată de către evaluator pentru zona centrală este 

19.300 de lei, unde vom amplasa spațiu de depozitare închiriabile pentru locuitorii blocului. 

Ofertantul cere 25 euro/m2. Trebuie evaluate nevoile locuitorilor. Apoi va fi numită o comisie. 

Chiar și cu construcția pieței, nu putem merge înainte decât dacă reușim să facem acest lucru. 

Comentarii din partea: domnului consilier Gergely József, dl. viceprimar Király Szabolcs, 

domnului consilier Csata Etele, domnului consilier Korpos Levente.  

Dl. Consilier Korpos Levente întreabă: Există progrese în legătură cu complexul sportiv?  

Dl. Primar răspunde: Nu.  

Dl. Viceprimar aduce la cunoștință că am primit răspunsul la întrebările în legătură cu 

colectarea integrată a deșeurilor pe nivel județean. Prezintă câteva detalii.  

Dl. Primar prezintă o invitație la Heves.  

Dl. consilier Gergely József întreabă despre zilele comunei.  

Dl. Primar răspunde.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL 

Köllő Csaba          Balogh Zita 

 

ÎNTOCMIT, Referent: Erős Boglárka. 


