
 

 

PROCES VERBAL 

 

      Încheiat azi la data de 20 septembrie 2022 la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului nr.153/13 septembrie 2022 și cu 

Invitația secretarului general al comunei Ciumani nr.3695 din 13.09.2022. 

     La ședință sunt prezenți toți consilierii., adică 13. 

     Președintele de ședință este d-na consilier Nagy Erzsebet. Ea anunță ordinile de zi și 

supune votării. Toți consilierii sunt de accord. 

      Înainte de a începe ședința, Dl.Primar salută pe cei prezenți în sala nouă de ședință. 

Aduce la cunoștința consilierilor că vor primi câte o tabletă pe care le pot folosi la ședințele 

de consiliu. 

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna iulie 

D-na președinte supune votării. 11 consilieri sunt pentru și doi consilieri se abțin. 

2. Proiect de hotărâre nr.57/2022 privind completarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local Ciumani 

Dl.primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Pe bază de process verbal, se predă tabletele pentru consilieri. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.60/2022. 

3. Proiect de hotărâre nr.58/2022 privind aprobarea dării în administrare și exploatare 

branșamentele de apă și racordurile de canalizare, realizate prin proiectul ”Realizare 

branșamente de apă și racorduri canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita” 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl.consilier Csiki Csaba: mai există locuințe în comună care nu sunt racordate la canalizarea 

comunei. 

Dl.Primar răspunde că da, mai ales la locuințele nelocuite. 

D-na președinte supune votării. Toți consilierii votează pentru, se adoptă HOTĂRÂREA 

nr.61/2022. 

4. Proiect de hotărâre nr.59/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 

între km 0+860 –km 3+824, comuna Ciumani, județul Harghita”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului 



Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. Adaugă că valoarea investiției este mai mică după 

actualizare.  

Dl.Primar prezintă în detaliu lucrările ce se vor executa și valoarea acestora. 

Dl.consilier Gergely Jozsef: cât de sigur este că funcționează compensarea. 

Dl.Primar : am mai folosit compensări și au funcționat. 

Dl.consilier Gergely Jozsef: așa se pare că se mai poate economisi la unele materiale. 

Dl.Primar: da. 

Dl.consilier Szekely Almos: cât este suma pe care trebuie să suportăm din bugetul local? 

Dl.Primar: în jur de 2.690.346 lei + 1.912.254 lei =4.602.600 lei la cele două proiecte. 

Dl.Primar: deocamdată nu se știe dacă banii se pot vira de la un proiect la alta. 

Dl.consilier Szekely Almos: dacă recent au fost renovate drumurile comunale, atunci mai 

trebuie să fie pusă o fundamentare atât de mare? 30 cm? 

Dl.Primar : deocamdată nu știe concret, dar mai mult ca sigur că nu va trebui fundamentată 

atât de gros. (este prevăzut 20 cm balast) 

Dl.consilier Gergely Jozsef întreabă dacă se poate executa o porțiune de drum mai mică, dar 

cu șanți și toate cele necesare? 

Dl.Primar : nu, nu se poate. Explică de ce. 

D-na președinte supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă HOTĂRÂREA 

nr.62/2022. 

5. Proiectului de hotărâre nr.60/2022 privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din 

comuna Ciumani, județul Harghita” aprobat pentru finanțare prin programul național de 

investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl.consilier Korpos Levente: câtă piatră brută avem? 

Dl.Primar : nu știm precis, deoarece în anul acesta am folosit la repararea drumurilor de 

câmp. Piatra brută putem folosi la executarea gabioanelor. Detaliează lucrările la care se 

poate folosi piatra noastră. 

După aceasta se va elabora proiectul tehnic unde valorile lucrărilor și a materialelor se vor 

concretiza. Atunci vom ști valori mai concrete. 

Dl.consilier Korpos Levente spune că la DC 61 să rămână șanțurile și trotuarul, fiindcă este 

nevoie de acestea. 

Dl.Primar este de acord. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.63/2022. 



6. Proiect de hotărâre nr.61/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2022 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre și respectiv sumele primite, precum repartizarea 

acestora la partea de cheltuieli. Sunt propuse și unele virări de credite., pentru reparare 

drumuri forestiere, organizarea Zilei Gospodarilor și Zilei culturii secuiești. 

Dl.consilier Szekely Almos întreabă de ce nu este prevăzută suma pentru schimbarea țevilor 

din strada Kerekto. 

Dl.Primar răspunde că mai avem bani la capitolul drumuri, de unde se pot suporta aceste 

cheltuieli. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.64/2022. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului de 

venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2022 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre și realizările. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.65/2022. 

8. Proiect de hotărâre nr.64/2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Înființarea 

unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Ciumani” 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. În ultimul moment a venit această oportunitate, și 

putem depune cerere de finanțare în cadrul PNRR – Componența 3 –Managementul 

deșeurilor. Proiectul a fost elaborate de Multinvest Proiectare și centrul de colectare va 

desrevi locuitorii comunei Ciumani, precum și locuitorii comunei Joseni. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.66/2022. 

9. Prezentarea Raportului de Follow-up la Decizia nr.38/2020 al Camerei de conturi 

Harghita 

D-na secretar general prezintă Raportul de Follow-up la Decizia nr.38/2020. Pentru 

executare a fost stabilită ca nou termen, respective  30 decembrie 2022. 

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

-cererea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós Általános Iskola kérése.  

Cei prezenți propun pe dl.consilier Kollo Csaba și d-na consilier Nagy Erzsebet. Ei acceptă 

nominalizările. Acesta vom comunica școlii. 

Probleme curente: 

Dl.Primar prezintă: 

a) Ziua Gospodarului va fi organizată pe data de 8 octombrie 2022.  

b) Pe 15 octombrie -Conferința Karpatmedencei Sport Egyesulet : 5-6 prezentări, de 

câte 20 de minute. Motto: 51 conferințe, 24 locații  4 țări, o națiune. 

D-na consilier Nagy Erzsebet propune pe dl. Antal Zsolt ca lector. 



Dl.consilier Kollo Csaba propune pe d-na Miklos Edit. 

Dl.consilier Korpos Levente întreabă dacă se poate preda pentru ziaristul Gyarmat Janos titlul 

de cetățean de onoare a comunei? Dacă se poate, atunci să fie predate cu această ocazie. 

Dl.Primar răspunde că va întreba pe organizatori, dacă se poate. 

Dl.consilier Szekely Almos, Korpos Levente și D-na secretar general poartă discuții cu privire 

la legalitatea propunerii depuse. 

Dl.Primar spune că la ședința din luna iunie a clarificat că vrea modificarea regulamentului 

privind acordarea titlului de cetățean de onoare. Acest titlu să fie primit numai de persoanele 

cunoscute și apreciate  în comună . 

Dl.consilier Korpos Levente: propunerea a fost înaintată de 4 organizații: Fundația Borsos 

Miklos , Școala Gimnazială Kollo Miklos, Asociația Sportivilor Delhegy din Ciumani și 

Szekelytanacs.  

Dl.consilier Gergely Jozsef și Benedek Arpad sunt de părere că acest lucru este deja forțat. 

Cei prezenți se înțeleg asupra faptului, ca acum să voteze. 

Dl.consilier Szekely Almos spune că tocmai de aceea ar trebui să primească pentru că nu 

este cunoscută în comunitate, și acum au ocazia să cunoască persoana, care prin activitatea 

lui a făcut cunoscută numele comunei. 

 Votul este organizat secret, fiind vorba de o persoană. 

Întrebarea este: Dl.Gyarmath Janos să primească titlul de cetățean de onoare al comunei 

Ciumani. Răspunsuri două posibile variante: DA sau NU. 

Se procedează la votul secret. Fiecare consilier a primit câte un bulletin de vot. Consilierii pe 

rând se duc în cabina de vot, voteazî și depun vopturile într-o cutie. 

Buletinele de vot au fost numărate de secretarul general al comunei în prezența consilierilor 

Csiki Csaba, Nagy Erzsebet și Domokos Arpad. 

Voturi  DA …..un număr de 5 voturi 

Voturi NU …. un număr de 8 voturi. 

Cu aceasta este votat ca cel propus să nu primească titlul de cetățean de onoare a comunei 

Ciumani. Fără explicații. 

Acesta vom comunica la cele 4 organizații. 

c) Procesul lui SPAC: sunt două procese. Unul a fost respins, prin care a fost cerută 

executarea silită. În celălalt proces am avansat și completut a cerut de la SC 

AQUASERV MAROS să prezinte din ce  componente a calculat prețul de epurare. 

d) Dl.Primar prezintă delegațiile efectuate la localitățile înfrățite. 

e) Dl.viceprimar prezintă delegația la care a participat el. Transmite urările de bine. 

f) Se vor instala un număr de 16 camere de supraveghere la unele locuri care ajută 

circulația din comună. Dl.viceprimar prezintă investiția în detaliu și locuirile unde vor fi 

instalate camerele. Când va fi gata proiectul tehnic, atunci va trebui aprobat prin 

hotărâre de consiliu. 



Dl.consilier Korpos Levente propune ca în fața Școlii cu I-Iv clase să fie pusă cameră 

rotativă. 

Dl.consilier Korpos Levente expune problema pubelei de la Kicsilok. Dl.viceprimar răspunde 

că este interesantă și componența gunoiului, deoarece sunt puse la gunoi niște lucruri, care 

n-ar trebui. Plus, ar trebui ca după depunerea gunoiului, poarta să fie închisă, măcar cu un 

încuietor. 

Dl.consilier Benedek Arpad spune că pensiunile pun acolo rămășițele de mâncare, care 

iritează urșii. Propune ca pensiunile să aibă pubele separate. S-ar putea să se întâmple și 

acel lucru că cei din comună duc gunoiul menajer afară la Kicsilok. Ar fi bine acolo o cameră 

de supraveghere. 

Dl.consilier Kollo Csaba spune că aproape aceeași problemă este la terenul de joacă de la 

Școala Somlyovolgyi. 

Dl.viceprimar: această problemă s-ar fi putut rezolva atfel, respectiv fără facebook. 

Dl.consilier Korpos Levente: când vor fi schimbate becurile la iluminatul public și când se va 

organiza transportarea deșeurilor mari (lomtalanitas) acum la toamnă. 

Dl.Primar răspunde că nu am planificat și nu este repartizată sumă pentru aceasta. 

Dl.consilier întreabă în ce stadiu este proiectarea grădiniței? 

Dl.Primar răspunde că este în curs. Și în acest caz există posibilitatea compensării. Între timp 

se caută sursa de finanțare pentru acoperirea contribuției noastre. 

Dl.consilier Czirjak Lehel întreabă cum stăm cu numerele noi de casă. 

Dl.primar răspunde : pentru ce am încheiat contractul , a fost executat. 

Dl.consilier Benedek Arpad spune că eliberarea actelor la Primărie merge cam greoaie. A 

primit reclamații și din comună că lucrurile merg greoi la noi. 

Dl.consilier Szekely Almos spune că la registrul agricol nu a putut primi adeverință fără să 

spună de unde a venit soția. 

D-na secretar general explică cum se procedează: se eliberează adeverințe și certificate 

despre actele și evidențele ce figurează în evidența primăriei. Ce nu figurează în evidențele 

noastre, nu avem de unde să eliberăm adeverință despre acesta. 

Dl.consilier Szekely Almos : spune că pe câmp se fură fânul și animalele pasc unde vor. 

Dl.consilier Czirjak Lehel a propus ca cei păgubiți să depună plângeri la primărie, să rămână 

urmă. 

Dl.primar răspunde că putem cumpăra un offroad și se va patrula în hotar. 

Dl.consilier Szekely Almos spune că gospodarii când ară, atunci strică drumul de câmp nou 

reparat. 

Dl.consilier Szekely Almos spune problema poluării apei din Pârâul Șumuleu. 

Dl.primar răspunde: am încercat să identificăm de unde provine poluarea, dar nu am reușit. 

Pentru aceasta, cere ca problema să fie semnalată imediat când obsearvă cineva. 



Dl.consilier Szekely Almos întreabă dacă s-a rezolvat problema scurgerii în canalizare a apelor 

pluviale. 

Dl.viceprimar răspunde că s-a rezolvat și este monitorizat în continuu. 

Dl.consilier Gergely Jozsef întreabă ce se va întâmpla cu trotuarul din curtea bisericii. 

Dl.primar spune că mâine va întreba pe dl.preot. 

Dl.consilier Gergely Jozsef întreabă dacă se va putea vopsi trecerile de pieton pe drumurile 

publice? 

Dl.primar și dl.viceprimar răspund că se vor interese la Direcțai drumuri cum se poate rezolva 

acest lucru. 

Nefiind alte probleme de discutat la această ședință, se încheie ședința. 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Întocmit 

        Nagy Erzsebet                                   Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

 

 


