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PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, la data de 25 octombrie 2022, la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului nr.181/ 19 10 2022 și cu Invitația 

secretarului general al comunei Ciumani nr.4167/19 10 2022. 

Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost adus la cunoștință locuitorilor 

Comunei Ciumani prin afișare la sediul Primăriei comunei Ciumani și pe pagina de internet a 

instituției, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.(4) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Materialele ședinței au fost înaintate membrilor consiliului local, electronic prin adresa de 

e-mail csomafalvi_onkormnyzat@googlegroups.com . 

 La ședință sunt prezenți toți consilierii, adică dl consiler Benedek Árpád, dl consiler Czirják 

Lehel, dl consiler Csata Etele , dl consiler Csíki Csaba, dl consiler Domokos Árpád, dl consiler 

Gergely József, dl consiler Korpos Levente, dl consiler Köllő Csaba, d-na consiler Nagy Erzsébet, 

dl consiler Péter László, dl consiler Sándor Szilveszter, dl consiler Székely Álmos-Szilveszter. 

La ședință dl. Csata Jenő, administratorul SPAC 

Președintele de ședință d-na consilier Nagy Erzsebet salută pe cei prezenți și anunță 

ordinea de zi, după cum urmează:   

1. Aprobarea proceselor verbale încheiate la ședințele din luna septembrie; 

2. Proiect de hotărâre nr.68/2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani 

nr.34/2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare a Serviciului public de apă și canalizare a 

Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026; 

3. Proiect de hotărâre nr.69/2022 privind aprobarea Planului de investiții de dezvoltare pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare a comunei Ciumani; 

4. Proiect de hotărâre nr.70/2022 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei 

Ciumani; 

5. Proiect de hotărâre nr.71/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de asistență comunitară – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V; 



6. Proiect de hotărâre nr.72/2022 privind aprobarea modificării structurii aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Ciumani; 

7. Proiect de hotărâre nr.74/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita; 

8. Proiect de hotărâre nr.76/2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023; 

9. Proiect de hotărâre nr.77/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2022; 

10. Proiect de hotărâre nr.78/2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul 

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

pentru semestrul I al anului școlar 2022-2023; 

11. Proiect de hotărâre nr.79/2022 privind privind aprobarea situației financiare al execuţiei 

bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2022;  

12. Proiect de hotărâre nr.80/2022 privind aprobarea rectificării datelor tehnice a drumului de 

câmp Soutja din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul 

Harghita; 

13. Probleme curente. 

Președintele de ședință,  d-na consilier Nagy Erzsebet supune votării ordinea de zi. 

Dl. consilier Korpos Levente propune redenumirea Proiectului de hotărâre nr. 10, din cauza 

schimbării structurii anului școlar.  Propune ca, nemaiexistând semestre, să fie folosit termenul 

modul. 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 

Se pun în dezbatere proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

1. D-na secretar general al Comunei Ciumani supune spre aprobare procesul-verbal al 

şedinţei din luna septembrie. 

D-na președinte de ședință supune votării. 11 consilieri sunt de acord, dl.consilier Szekely 

Almos-Szilveszter și dl consilier Korpos Levente se abțin.  

 

2. Proiect de hotărâre nr Proiect de hotărâre nr.68/2022, privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local Ciumani nr.34/2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare a Serviciului public 

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



Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre, și motivul revocării, dat fiind faptul au intervenit 

modificări în legislația pentru modificarea prețului, iar Strategia trebuie aprobat mai întâi de către 

ANRSC. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord.  

Se adoptă HOTĂRÂREA nr.71/ 2022. 

3. Proiect de hotărâre nr.69/2022, privind aprobarea Planului de investiții de dezvoltare 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare a comunei Ciumani; 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl.consilier Korpos Levente întreabă cum stă treaba cu comuna Suseni, dacă se ține legătura? 

Dl.Csata Jenő răspunde, că vom discuta amănunțit la sfârșitul ședinței, la problemele diverse.  

D-na președinte de ședință supune votării. Se aprobă în unanimitate.  

Se adoptă HOTĂRÂREA nr.72/2022. 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 70/2022 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei 

Ciumani. 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl.consilier Czirjak Lehel spune că nu este posibil ca atât în partea dreaptă cât și în partea stângă 

să fie aceeași număr de casă. 

Dl.consilier Csiki Csaba întreabă de ce este numai un număr de casă în strada Madaraszok. 

Dl primar spune că vom întreba pe colegii care lucrează cu nomenclatură și vom verifica. 

D-na secretar general propune ca să fie trimise prin email observațiile în legătură cu numerotările. 

Dl.consilier Korpos Levente propune să fie amânat Proiectul de hotărâre nr. 70/2022.  

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de accord. Proiectul de hotărâre 

nr. 70/2022 se amână. 

5. Proiect de hotărâre nr. 71/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului de asistență comunitară – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V; 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre și modificările aduse Regulamentului de funcționare. 

Nu au fost obiecții și d-na președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. 

Toți consilierii prezenți la ședință, adică 13 la număr, sunt de acord. Astfel se adoptă 

HOTĂRÂREA nr.73/2022. 



6. Proiect de hotărâre nr. 72/2022 privind aprobarea modificării structurii aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Ciumani  

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre și motivul pentru care trebuie modificat structura. 

Dl.consilier Korpos Levente întreabă, dacă persoana va fi transferat la alt compartiment? 

Dl.Primar răspunde că se desființează compartimentul de audit și se înființează compartimentul de 

control intern. 

D-na președinte de ședință supune votării. Toți consilierii aprobă, adică 13 la număr. 

Se adoptă HOTĂRÂREA nr.74/2022. 

7. Proiect de hotărâre nr 74/2022 privind aprobarea modificării și completării Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv faptul că se va include în Inventarul comunei 

rețeaua electrică cu care s-a racordat stația de pompare nr 4 a sistemului de canalizare menajeră. 

D-na președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre prezentat. Toți consilierii votând 

„pentru”, se adoptă HOTĂRÂREA nr.75/2022 

8. Proiect de hotărâre nr. 76/2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre, și menționează că în urma verificării și notificării de 

către Prefectură a  fost completat tabelul cuprinzând nivelul impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2023, prin indicarea procentului cu care au fost indexate impozitele și taxele și corectat 

procentul de indexare la amenzi, respectiv completat cu impozitele și taxele autovehiculelor de 

mare tonaj, indexate cu rata de schimb a monedei euro la 1 octombrie. 

După prezentare, D-na președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii 

sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr.76/2022. 

9. Proiect de hotărâre nr. 77/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2022 

Dl. primar prezintă celor prezenți modificările aduse bugetului local, și regruparea unor sume din 

capitolele de cheltuieli. Dl primar anunță că vom primi 250 mii lei.  

Dl.consilier Korpos Levente întreabă dacă pot fi cheltuiți aceste sume până la sfârșitul anului? 

Dl.Primar răspunde că, sperăm că da. Aceste sume pot fi cheltuiți ca fond propriu pentru investiții 

din anul viitor și avem intenția de a achiziționa terenuri. 



Dl primar prezintă detaliat, pe capitole, propunerile de modificări a bugetului de venituri și 

cheltuieli consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2022  

Dl.consilier Korpos Levente mulțumește pe această cale Primăriei comunei Ciumani pentru 

depunerea cererii de investiții pentru reabilitarea termică a clădirii Școlii gimnaziale Kollo 

Miklos. 

 

După prezentare D-na președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii 

fiind de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.77/2022. 

10. Proiect de hotărâre nr. 78/2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul 

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

pentru semestrul I al anului școlar 2022-2023 

Dl primar, informează pe cei prezenți despre faptul că după punerea în acord cu conducerea școlii 

despre cerințe și necesități propune majorarea burselor de merit cu 50 de lei. 

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

adoptă HOTĂRÂREA nr.78/2022. 

11. Proiect de hotărâre nr. 79/2022 privind privind aprobarea situației financiare al execuţiei 

bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2022 

Dl.Primar prezintă realizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pâna la 30 septembrie. 

După discuții, d-na Președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii 

prezenți la ședință, adică un număr de 13 aprobă. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 79/2022. 

12. Proiect de hotărâre nr. 80/2022 privind aprobarea rectificării datelor tehnice a drumului 

de câmp Soutja din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, 

județul Harghita 

Dl.primar anunță că s-a realizat măsurarea drumului de câmp Soutja, și s-a constatat că vor trebui 

făcute corecții la limita administrativ-teritorială cu comuna Joseni. 

După discuții s-a hotărât amânarea Proiectului de hotărâre. 

D-na Președinte de ședință supune votării amînarea proiectul de hotărâre. Toți consilierii prezenți 

la ședință, votează „pentru”, astfel se amână Proiectul de hotărâre nr. 80/2022. 

 

Se propune o pauză de 10 minute. 



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

Dl primar prezintă 

a) Au fost anunțate executarea planurilor parcelare pentru două tarle.  

b) Au fost trimse invitațiile, dar și pe această cale invităm d-nele și d-nii consilieri la Balul 

Cetățeanului matur, organizat pentru tinerii născuți în anul 2004. 

c) Au fost încărcate două cereri de investiții: pentru reabilitarea termică a clădirii Școlii 

Gimnaziale Kollo Miklos și pentru înființarea unei curți de colectare deșeuri selective. 

Dl consilier Korpos Levente întreabă dacă se pot primi materialele ședinței în format printat? 

Dl primar spune că ideea de folosire a tabletelor s-a născut pentru a împiedica risipa de hârtie și 

poluarea mediului înconjurător, dar dacă solicitați puteți primi și în format printat sau puteți 

printa. 

Dl consilier Péter László întreabă dacă se pot ordona Proiectele de hotărâri în ordinea Ordinii de 

zi? 

Dl primar zice că atunci se vor trimite proiectele de hotărâri cu materialele aferente prin fișiere 

comprimate. 

Dl consilier Korpos Levente semnalează că în câteva locuri nu funcționeză iluminatul public. 

Dl viceprimar spune că în patru locuri se repară, dar vă rog să semnalați dacă sesizați și alte 

defecțiuni. 

Dl consilier Korpos Levente întreabă despre sistemul de electricitate și numere de casă în zona 

turistică și anume cine poate solicita aceste numere? 

Dl primar răspunde că poate primi numere de casă cine a inițiat procedura de a înregistra terenul 

ca intravilan. Referitor la realizarea sistemului de electricitate: în momentul de față suntem în faza 

realizării PUZ, pas necesar pentru a iniția proiectul. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter precizează că apa potabilă este prea clorată. 

Dl Csata Jeno răspunde că în aceste perioade când apa este tulbure din cauza ploilor, trebuie 

utilizat o doză mai mare de clor ca să corespundă prescripțiilor sanitare. 

Dl viceprimar mulțumește cooperarea școlii și a dl. director la organizarea Zilele sportului în 

comuna Ciumani. 



Dl consiler Czirják Lehel întreabă cum evoluează litigiul cu comuna Joseni, comuna Suseni? 

Dl administrator Csata Jeno spune că în cazul primei sume recursul a fost respins, executarea 

hotărârii judecătorești începe cu 01 11 2022, procesul pentru suma  a doua va fi joi,  iar evoluția 

este faptul că judecătorul a solicitat Fundamentarea de preț de la Aqua Mureș. 

Dl consilier Korpos Levente întreabă dacă plătim în momentul de față. 

Dl administrator Csata Jeno spune că de când suntem în litigiu nu am plătit.  Dl Csata Jeno explică 

amănunțit situația. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter spune că a văzut că se lucrează la rețeaua de canalizare 

spre zona turistică și întreabă dacă se vor rezolva cu aceasta problemele? 

Dl administrator Csata Jeno zice că executantul a zis că vor verifica întregul sistem și vor efectua 

lucrările de reparații. Dl Csata Jeno mai precizează că rețeaua de apă s-a dezvoltat la aproape 72 

km și vom avea nevoie de oameni pentru întreținere. 

Dl consiler Péter László întreabă dacă se va aplica programul rabla în comuna Ciumani 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă dacă se va modifica taxa de salubrizare. 

Dl primar spune că de anul viitor vor fi modificări. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă dacă se va repune circulația camioanelor spre 

Gheorgheni. 

Dl primar spune că vom face totul să se repună, dar nu putem garanta. 

Nemaifiind discuţii în cadrul şedinţei şi alte probleme de analizat, preşedintele de şedinţă declară 

închisă şedinţa. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

            Președinte de ședință                                                  Secretar general al comunei 

            D-na Nagy Erzsébet                                                      Balogh Zita,          

                                                                                                               Întocmit 



                                                                                                          Rokaly Aranka, auditor                                                                                     


