
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat azi, la data de 20 decembrie 2022, la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului nr. 225/13 decembrie 2022 și cu Invitația secretarului 

general al comunei Ciumani nr. 4884 din 13.12.2022. 

 

La ședință sunt prezenți toți consilierii, adică 13. 

La ședință mai participă dl. Csata Jenő, administratorul SPAC, consilierul primarului Ambrus László.  

Președintele de ședință este dl consilier Péter László. El anunță ordinile de zi,  după cum urmează:   

1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna noiembrie 

2. Proiect de hotărâre nr.70/2022 privind aprobarea nomenclaturii stradale al comunei Ciumani 

3. Proiect de hotărâre nr.93 privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân pe raza comunei Ciumani 

4. Proiect de hotărâre nr.94/2022 privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali 

ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Ciumani 

5. Proiect de hotărâre nr.95/2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor de salubrizare 

6. Proiect de hotărâre nr.96/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate 

general al comunei Ciumani pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâ 97/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

special pentru anul 2023 

8. Proiect de hotărâre nr.98/2022 privind aprobarea Planului de acțiune și lucări de interes local, a 

muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2023 

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

 

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

 1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna noiembrie. 

Dl președinte de ședință supune votării. 11 consilieri sunt pentru și doi consilieri se abțin. 

 

2.  Proiect de hotărâre nr.70/2022 privind aprobarea nomenclaturii stradale al comunei Ciumani 

Dl. primar spune că au fost intrebați proprietarii care au două proprietăți, dacă vor două numere de 

casă și s-au realizat corectările. 

Dl consilier al primarului Ambrus László prezintă numerele de casă pe GIS. 

Dl consilier Gergely József întreabă, dacă au fost cazuri în care au fost căutați și întrebați proprietarii, 

sau numai cine a semnalat, pe baza anunțului. 

D-na secretar general spune, că în ambele moduri. Sunt cine s-au prezentat, dar au fost căutați și de 

noi. 

Dl consiler Köllő Csaba întreabă, câte cazuri au fost? 

D-na secretar general spune că nu a reținut numărul, dar a fost trimis nomenclatorul cu modificările 

prin email și încă trei cazuri, după aceea. Unul azi. 



Dl primar spune că trebuie stabilit, dacă în zona Sajgokert trebuie să dăm numere de casă, sau numai 

până unde ține strada Vízmű. Dl primar propune, ca să dăm numere numai până unde se va realiza 

modernizarea drumului. În zonele de tip fermă să primească numere, cine face investiții și numai după 

ce se realizează PUZ-ul. O astfel de zonă este și zona turistică Loc, unde propune să dăm numere 

numai de-a lungul drumului. 

Dl consiler Korpos Levente spune că de exemplu, localitatea Zetea, a realizat aceste situații în modul, 

că fiecare stradă, oricât de mică ar fi, a fost denumit. Nu ar fi trebuit să procedăm la fel? 

D-na secretar general spune că și la noi au denumiri și drumurile forestiere, dar nu sunt în intravilan. 

Dl primar spune că atunci drumurile din zona Loc ar trebui cuprinse în categoria de drum comunal. 

D-na secretar general spune, că atunci drumurile de câmp intravilane vor deveni străzi comunale și va 

trebui modificat Inventarul domeniului public. 

Dl consiler Domokos Árpád spune că ar trebui depus o documentație adecvată realității. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă dacă s-ar putea ca în zona turistică Loc, fiecare 

proprietate să nu fie în intravilan? 

Dl primar spune că este posibil.  

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă dacă există cine nu a solicitat numere? 

Dl primar spune că s-ar putea exista, a fost lăsat pe seama oamenilor. 

Dl consiler Korpos Levente întreabă, că ar fi vorba de două străzi? Dl consilier propune ca să fie 

incluse aceste străzi. 

Dl consiler Domokos Árpád propune ca zona Kicsilok să rămână aferentă drumului Loc, numai 

Bartishegye să fie inclusă. 

Dl consiler Köllő Csaba spune că pe baza coordinatelor GPS se pot găsi numerele și așa.  

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter spune că are 6 ari în intravilan în această zonă și nu a primit 

număr. 

Dl consiler Korpos Levente propune să dăm numere și în zona Kicsilok. 

Dl consiler Domokos Árpád spune că nici el nu a primit număr. 

Dl primar spune că va fi verificat numerotarea, ca fiecare intravilan să primească număr și 

nomenclatura va fi pusă pusă în dezbatere publică, ca proprietarii să aibă posibilitatea de a sesiza 

observațiile. 

După discuții asupra acestor întrebări, consilierii au stabilit să se amâne aprobarea acestui proiect de 

hotărâre. 

 

3. Proiect de hotărâre nr. 93 privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân pe raza comunei Ciumani  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, și anume faptul că legea prescrie ca serviciul de gestionare a 

câinilor fără stăpân trebuie realizat de către un operator, astfel trebuie stabilit modalitatea de gestionare 

a acest serviciu. A fost pregătit documentația necesară pentru licitație, vom vedea dacă cineva se va 

prezenta. 

Dl președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de accord. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

93/2022 



 

4. Proiect de hotărâre nr. 94/2022 privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali 

ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Ciumani  

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre, pentru aprobarea numărului de posturi pentru 32 asistenți 

personali ai persoanelor cu handicap grav. Acest număr, din păcate, este necesar la nivelul comunei. 

Pentru aceste persoane sunt asigurate cursuri de formare, primesc vouchere de vacanță.  

Numărul asistenților personali contribuie la faptul că depășim pragul de 50 de persoane angajate, peste 

care, dacă nu avem angajați persoane cu handicap, trebuie să plătim o contribuție la fondul de 

handicap. Nu ni se pare corect, ca tocmai prin angajarea acestor persoane care îngrijesc persoanelor cu 

handicap grav, ajungem la situația de a plăti contribuția, fapt pentru care am inițiat o modificare de 

lege. 

D-na secretar general prezintă raportul de activitate pentru semestrul II al anului 2022, a asistenților 

personali. 

Dl președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 94/2022. 

 

5. Proiect de hotărâre nr. 95/2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor de salubrizare  

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și contractul încheiat pentru încă 5 ani. S-a stabilit o majorare 

de preț față de contractul anterior, care va fi integrat în taxele de salubrizare. La modificarea prețului s-

a avut în vedere inflația, prețurile de pe piața din împrejurime și vrem în continuare să motivăm 

locuitorii pentru creșterea cantității deșeurilor selective și diminuarea cantității deșeului municipal. 

Dl. Viceprimar prezintă informații despre taxele de salubritate valabile din 1 ianuarie 2023.  

După prezentare și discuții, 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. 95/2022. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.96/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate 

general al comunei Ciumani pe anul 2022 

Dl.Primar înștiințează despre faptul că am primit suma de 23 mii lei din redistribuirea impozitului de 

venit, respectiv 300 mii lei din redistribuirea din TVA. Suma de 23 mii lei va fi folosită pentru 

necesitățile solicitate de către școală, pentru evenimentele desfășurate în luna decembrie și pentru 

achitarea facturii energiei electrice a iluminatului public. Suma de 300 mii lei va fi folosit pentru 

proiectul reabilitării grădiniței.  

Dl președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre prezentată. 12 consilieri votează pentru. 

Dl consilier Korpos Levente nu votează din cauza conflictului de interese. Se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 96/2022 

 

7. Proiect de hotărâre nr. 97/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale pentru anul 2023 

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și  precizează că nu s-au efectuat modificări majore în general 

la stabilirea impozitelor și taxelor locale și reducerile și scutirile prezente rămân valabile. 



Dl consilier Péter László întreabă dacă din ianuarie va funcționa plata online? 

Dl. Primar spune că da, acum nu fucționează încă, conexiunea trebuie restabilit de STS.  

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă, dacă va funcționa până aprilie? 

Dl. Primar spune că da, se poate plăti și în cont bancar, publicată pe site-ul comunei. 

Dl președinte de ședință supune votării. Toți consilierii aprobă. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

97/2022 

 

8. Proiect de hotărâre nr. 98/2022 privind aprobarea Planului de acțiune și lucări de interes local, a 

muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2023 

Dl.Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Viceprimar dă câteva exemple pentru muncile nerenumerate, incluse în Planul de acțiune și lucrări 

de interes local, anexată la proiectul de hotărâre. 

Dl președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre prezentat. Toți consilierii votând pentru, 

se adoptă HOTĂRÂREA nr. 98/2022 

 

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

a) Dl. Primar înștiințează consiliul, că am primit adresa referitoare la solicitarea de a scoate drapelurile. 

Drapelurile sunt scoase și am trimis răspunsul împreună cu fotografii. Am trimis acestă plângere și la 

Prefectură, pentru a verifica acestă situație de ilegalitate. 

Dl consiler Benedek Árpád oferă posibilitatea de a arbora drapelurile la sediul Composesoratului. 

Dl Primar mulțumește oferta și este de părere să mai așteptăm. 

b) În data de 7 decembrie a avut loc un exercițiu de simulare cutremur la școala Kollo Miklos în 

organizarea Inspectoratului județean pentru situații de urgență și a Primăriei, pentru care am primit 

calificare bună bună.  

Singurele obiecții au fost legate de sirena de alarmare care nu este încadrat în sistemul național și  nu 

se poate telecomanda, respectiv că nu avem amenajat adăpost pentru protecție civilă. 

c) În data de 6 decembrie ne-am deplasat la Alba Iulia pentru negocieri cu finanțatorul în legătură cu 

grădinița Csaloka și am primit o propunere din partea lor și anume să depunem cererea de finanțare în 

programul operațional regional publicată anul viitor. 

Am stabilit că vom trimite descrierea proiectului pentru propuneri. Până atunci vom ține licitația 

pentru executarea lucrărilor și vom vedea dacă căutăm altă sursă de finanțare. 

Dl consiler Gergely József întreabă, dacă trebuie întreruptă lucrarea în cazul unui scimb de finanțator? 

Dl Primar răspunde că nu, în acest caz se va finanța lucrarea deja executată ca fiind din contribuție 

proprie. 

Dl consiler Korpos Levente întreabă dacă atunci proiectul trebuie acceptat din nou? 

Dl Primar răspunde că da, va trebui arătat un DALI, dar să rămânem că ne vom întoarce la această 

temă când va fi publicat ghidul de finanțare. 



 d) În cursul ședinței anterioare am discutat de faptul că Joseni ar fi realizat un studio geo pentru a 

căuta apă potabilă, am vorbit cu dl primar din Joseni și a zis că vor asigurarea cu apă a zonei turistice. 

Încă nu au un rezultat asupra rezervei de apă, dar nu exclude posibilitatea de a furniza apa din această 

sursă și  pentru localitate. 

e) S-a realizat cumpărarea imobilului, dar există o problemă asupra faptului că lucrarea de evaluare nu 

tratează TVA-ul, care trebuie negociat cu fostul proprietar. Acest lucru este important pentru că am 

fost anunțați că proiectul de colecționare voluntară a deșeurilor a câștigat. 

f) Dl administrator SPAC dă informații asupra faptului că a apărut formulare pentru calcularea 

prețurilor pentru apă și anume un tarif prognozat nominal și un tarif termen real. După aceste formule 

am calculat un preț de tarif prognozat nominal de 1,23 lei și un preț tarif termen real de 0,72 lei în 

locul existentei de 0,35 lei, în cazul apei uzate, iar pentru apă un tarif prognozat nominal 3,20 și un preț 

tarif termen real 2,78, în locul existentei de 1,90 lei, pentru la care se mai adaugă TVA-ul și tariful 

pentru epurare. De exemplu tariful nominal la apă va ajunge la cca 6,50 lei, iar tariful real, la 5,35 lei. 

Când vor sosi documentațiile la ANRSC voi suna pentru a cere informații.  

Cu aplicarea tariful de 5,35 lei am putea acoperi cheltuielile cu stația de epurare, cu salariile și toate 

cheltuielile de funcționare. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă, dacă populația nu ar putea plăti cu tariful mai mare, ca 

să fie nevoie de cât mai puțin ajutor de minimis? 

Dl consiler Korpos Levente este de părere că, vom putea colecta în mai mică măsură taxele, cu tarif 

mai mare al apei. 

După discuții consilierii s-au înțeles asupra alegerii prețului mai mic. 

Dl administrator a dat informații despre faptul că a fost înștiințat de o scurgere de ulei în pârâu. Noi am 

înștiințat Administrația de apă. 

Dl administrator vorbește în continuare despre cazurile de denunțare. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă dacă există scurgeri și în rețeaua de canalizare nouă? 

Dl administrator spune că da, există scurgeri, și acum se lucrează la ea. 

Dl consiler Székely Álmos-Szilveszter întreabă dacă se poate rezolva? 

Dl administrator spune că sunt încredințați specialiști cu această problemă. 

Dl viceprimar detaliază cursul lucrărilor. 

Dl consiler Gergely József întreabă din ce cauză apare apa uzuală în timp de ploi îndelungate în 

șanțuri? 

Dl administrator spune, că din cauză că încă există porțiuni de rețea cu țevi vechi din beton, care 

trebuiesc schimbate, la asta lucrăm.  

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-

verbal. 

 

            Președinte de ședință                                                             Secretar general      

            Dl Péter László                                                                            Balogh Zita                                                                                              

 

             Întocmit 



      Rokaly Aranka 


