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Raport viceprimar: 

 Următoarele locații aflate în proprietate publică au fost renovate: 

- Au fost lucrări de modernizare la patinoar și zona/clădirile acestuia - repararea rețelei 

electrice, îmbunătățirea iluminatului patinoarului si eficientizarea energetică a acestuia, 

repararea sistemului de încălzire, terasamente pe patinoar, reparațiile/ generarea clădirii. 

- Au fost efectuate lucrări de generare a cazanelor: au fost efectuate lucrări de 

întreținere/periodice la cazan și partea de alimentare curentă, înlocuire robinete și termostate, 

reparare cap de dozare. - aceste lucrări/revizuiri se efectuează în fiecare an după încetarea 

perioadei de încălzire. 

- Crearea depozitului de cenuşă. În ceea ce privește protecția împotriva incendiilor, a fost 

creată o zonă de depozitare betonată, sigură. 

- În cazul baia comunale, lucrările de renovare/reparare au continuat în anul 2022: au fost 

reparate avarii la clădire, au fost instalate containere de gunoi noi și au fost efectuate lucrări 

de amenajare a teritoriului. 

- Locuri de joacă: cele două locuri de joacă create în 2021 și locul de joacă de pe piața Borsos 

Miklós au fost extinse în continuare în 2022. În toate cele 3 locuri de joacă au fost instalate 

noi elemente de joacă. Din 2022, toate cele trei locuri de joacă au licență ISCIR. 

- De-a lungul drumului DJ 126 care trece prin sat, au fost înlocuite 4 sisteme de cămine cu 

acoperișuri noi. 

- După consultări cu Consiliul Județean Harghita, a fost renovat canalul dinspre comuna 

Suseni, iar defectele de la suprafața drumului DJ 126 au fost reparate. 

- În 2022, trecerile de pietoni au primit o nouă vopsire. 

- Sistemul de iluminat festiv al satului a fost extins cu un nou iluminat stradal decorativ cu 

economie de energie, care a fost instalat în partea satului Săsești. 

- A fost cumpărată o remorcă mică de 750 kg. 

- În anul 2022, 10 gospodării au fost racordate la rețeaua de apă și 11 gospodării la rețeaua de 

canalizare. 

- Au fost efectuate lucrări de reparație/garanție la sistemul de iluminat public al satului. 



- Pentru organizarea pieței săptămânale au fost achiziționate și amplasate 10 mese noi 

acoperite. 

Gestionarea deșeurilor în 2022: 

- În 2022, în zona satului Ciumani au avut loc 26 de colectări deșeuri de menajere și 12 

deșeuri selective. În anul 2022: 391,32 tone deșeuri menajere (date: ian.-noiembrie 2022) și 

63,2 tone deșeuri selective (date: ian.-noiembrie 2022) au fost transportate în cadrul colectării 

obișnuite de deșeuri . 

- În cursul lunii aprilie, a avut loc o campanie de colectare a gunoiului cu următoarele entități 

participante: Primăria, Serviciul Public de Apă și Canalizare din Ciumani, GOSPOD Serv 

Srl., Composesoratul din Ciumani, Școala Generală Köllő Miklós, Pompierii Voluntari din 

Ciumani și persoane fizice. După campania de colectare a gunoiului, jumătate din zona 

turistică Lok de-a lungul tronsonului de drum principal, de-a lungul pârâului Somlyó, pe 

câmpuri și străzile comunei au devenit mai curate. Aproape 3 remorci de gunoi au fost 

colectate în mod selectiv. 

- Pe parcursul anului, mai multe depozite ilegale de deșeuri au fost închise în zona 

administrativă a comunei Ciumani. Și în aceste cazuri, gunoiul a fost curățat selectiv. 

- În cursul primăverii,  în perioada 4-9 aprilie a fost organizată campania de curăţare. 

Colectate și predate: 1 tonă de sticlă plată, 0,357 tone deșeuri periculoase (butoaie de vopsea, 

produse cosmetice și medicamente expirate, uleiuri uzate, chimicale, vopsele pe bază de ulei 

și apă etc.), 40 litri de ulei de gătit, 3,4 tone deșeuri electrice, 3,5 tone deșeuri textile, 16 tone 

de anvelope, 12 remorci de articole de uz casnic de mare volum, mobilier (acestea au fost 

demontate). Tipurile de deșeuri colectate au fost transportate imediat după acțiune cu ajutorul 

unor firme specializate. Cei care nu aveau un mijloc de transport adecvat, mijlocul de 

transport al Primăriei și muncitorii GOSPOD Serv Srl au transportat deșeurile. După 

campania de curăţare a avut loc o curățenie, în cadrul căreia persoanele beneficiare de 

ajutoare sociale au colectat gunoiul în comună. Datorită colaborării cu conducerea școlii, 

elevii au parcurs străzile satului și au adunat gunoiul aruncat. 

- La începutul anului 2022, în conformitate cu condițiile meteo, am încercat să oferim 

locuitorilor posibilitatea de a patina, respectând restricțiile și reglementările din cauza 

epidemiei. Timp de o lună și jumătate, s-a putut folosi patinoarul cu gheață naturală ca 

program de agrement pentru copiii și adulți. Pompierii voluntari precum și mulți voluntari 

cărora le place să joace hochei pe gheață, au avut un rol important în realizarea gheții. În 

prima parte a anului, am oferit, în colaborare cu conducerea școlii, posibilitatea de a patina în 

timpul orelor de gimnastică. 

În anul 2022 au avut loc mai multe lucrări de întreținere/reparații la patinoar: 

- Datorită cooperării Composesoratului din  Ciumani și a Primăriei, a fost achiziționat lemne 

de foc. 



- Au fost efectuate lucrări de reparații/îmbunătățiri la sistemul de încălzire al clădirii care 

deservește patinoarul. 

- În 2022, suprafața patinoarului a primit o nouă fundație. 

- Pe patinoar au fost instalate corpuri de iluminat moderne, cu economie de energie. (Cele 

vechi învechite au fost scoase din funcțiune). 

- Rețeaua electrică a clădirii a fost renovată/reparată. 

- Exteriorul și interiorul clădirii au fost modernizate. (vopsire interioară și exterioară) 

- În mai multe rânduri, au avut loc activități în zona patinoarului în cadrul lucrărilor comune. 

(Tăierea lemnului de foc, amenajarea teritoriului, repararea și acoperirea acoperișului)  

Mulțumim tuturor celor care au participat la lucrări și au contribuit la posibilitatea de a patina 

din nou în sezonul 2023. 

- În 2022, pășunatul a fost organizat în zona administrativă a comunei Ciumani. 8 crescători 

de animale pasc continuu în zona administrativă a satului, delimitând cu precizie suprafețele 

de pășunat. 

- Pe parcursul anului 2022, personalul GOSPOD Serv Srl. și angajații au îngrijit și întreținut 

continuu spațiile publice din sat: Piața Borsos Miklós, Piața Kossuth Lajos, zona patinoarului, 

locurile de joacă, piața, zona din jurul bazei sportive. 

- Pe timpul iernii s-a asigurat încălzire continuă în următoarele clădiri publice: Primăria, baza 

sportivă, sala de sport, Școala Generală Köllő Miklós, Centru local de informare și promovare 

turistică, poliție, Căminul cultural „Borsos Miklós”. Lemnul din pădurea comunei, care nu a 

fost vândut (lemn de fag), în vara anului 2022, angajații Gospod Serv Srl. l-au tăiat și l-au 

pregătit pentru sezonul de încălzire 2022-2023. O parte din lemn de foc a fost folosit pentru 

încălzirea Centrului Social Napfény, încălzirea patinoarului, iar partea rămasă a fost folosită 

pentru încălzirea clădirilor publice de pe Piața Borsos Miklós. 

- Participarea la organizarea zilelor satului, a fermierilor și a altor evenimente din sat. Pe 

măsură ce s-au apropiat zilele satului, s-au făcut lucrări de fundație pe piața unde a avut loc 

evenimentul, iar partea veche de scenă a fost renovată, precum și lucrări electrice. 

- Au fost organizate 51 de piețe săptămânale în anul 2022 și au fost supravegheate (în 

perioada pandemiei). În 2022, după zilele satului, piața săptămânală a revenit la locul 

obișnuit, într-o formă mai organizată și de calitate. Au fost incluse 10 mese acoperite potrivite 

pentru vânzare, ceea ce oferă vânzătorilor posibilitatea de a vinde de la masă. 

- Supravegherea activităților utilajelor aparținând parcului auto a pompierilor voluntari. În 

cursul anului 2022, toate mașinile folosite de Pompierii Voluntari au fost în stare bună și au 

fost reparate la nevoie. Pompierii au fost chemați de 5 ori din cauza unui incendiu în comuna 

Ciumani și de 5 ori au ajutat la stingerea incendiilor în satele din jur. 



- Organizarea si supravegherea activităților autobuzului școlar: Autobuzul școlar care 

transportă elevii și-a îndeplinit sarcinile conform programului în fiecare zi școlară a anului. La 

cerere a fost folosit de 36 de ori, în afara programului - pentru transportul elevilor din 

Ciumani. 

- Prima înmatriculare (RAR) și inspecție tehnică a mașinilor agricole (tractoare) din comună a 

fost organizată și în anul 2022. 

- Pe lângă întreținerea spațiilor publice, în zonele publice ale comunei au fost plantate 1500 de 

flori. De asemenea, în 2022, au fost plantate 14 copaci în spații publice: Piața Borsos Miklós, 

locul de joacă din piața Borsos Miklós și piața din fața școlii Szilágyi. Un gard viu decorativ 

de 30 de metri a fost plantat în fața grădiniței Bóbita pentru siguranța copiilor. 

 

Îndeplinirea sarcinilor în curs de desfășurare în 2022: 

- Tratarea reclamațiilor. 

- Solicitarea de fonduri pentru lucrări de întreținere și reparații și utilizarea corespunzătoare a 

acestora. 

- Supravegherea continuă a lucrărilor în garanție. (Sistem de iluminat public, pod mic, 

asfaltare, lucrări de extindere a rețelei de canalizare) 

- Supravegherea/executarea serviciului în folosul comunității al persoanelor beneficiare de 

ajutoare sociale și al serviciului în folosul comunității persoanelor convertite de la pedeapsă. 

- Coordonarea serviciilor publice: managementul deșeurilor, iluminatul public 

- Contact direct cu Serviciul public local de apă și canalizare și GOSPOD Serv Srl. 

- Supravegherea tuturor tipurilor de vânzări mobile în sat. 

 

Raport consilier 

Pe parcursul anului 2022, am îndeplinit următoarele atribuții de consilier în calitate de 

consilier local al UDMR: 

- Am participat la toate ședințele consiliului. Am susținut intrarea în vigoare a 98 de hotărâri 

de consiliu. În cadrul ședințelor de consiliu, am vorbit de mai multe ori pentru a discuta 

problemele care afectează comuna, iar în cazul unor proiecte de hotărâri am făcut propuneri. 

- Am inițiat lansarea programului pentru nou-născuți și nou-căsătoriți. Cadrul legal/de 

reglementare nu a făcut posibil ca cele două programe menționate mai sus să demareze în anul 

2022. Datorită organizației locale UDMR a fost posibilă primirea nou-născuților în anul 2022. 



- Am propus includerea a două noi grupuri de beneficiari în managementul deșeurilor, lucru 

care a fost aprobat și de consiliu. 

- Am participat la 15 ședințe de consiliu. După postul meu de viceprimar, am încercat să 

răspund la toate întrebările pe care mi le-au adresat membrii consiliului. 

- În calitate de consilier și viceprimar, am participat la mai multe campanii de colectare a 

gunoiului, și la descotorosire, organizat de primărie. 

- Cu cooperarea școlii, pentru elevi a fost organizată Ziua Sportului pe 14 octombrie, unde 

copiii au putut cunoaște 7 sporturi diferite. 

- Am participat și la următoarele comemorări și sărbători: Zilele Satului, Zilele Fermierilor, 

Ziua Copilului, ceremoniile de deschidere și închidere a școlii, Ziua Folclorului Secuiesc, 

Ziua Mondială a Vârstnicilor, 8 martie, 15 martie, Ziua Sf. Florian - eveniment organizat de 

către pompieri, ceremonia de 20 august, ceremonia de pomenire a 13 martiri arădeni, 

ceremonia de 23 octombrie, târgul de Advent, ziua pompierilor. 

- Am îndeplinit atribuții de consiliere în calitate de membru al comisiei financiare, bugetare, 

economice, investiționale, de administrare a bunurilor publice și private, de specialitate turism 

și comerț și social, cultural, educațional, sportiv, familial, de muncă, religios, sănătate, copil și 

familie, protecție civilă, în calitate de președinte al comisiei juridice si disciplinare. 

- În calitate de vicepreședinte al organizației locale UDMR, am participat la mai multe 

întâlniri și am participat la programele și evenimentele inițiate de organizația locală. 

- În calitate de consilier, viceprimar și locuitor, încerc să slujesc comuna, să susțin toate 

inițiativele care sunt benefice și utile pentru comună și încerc să ascult cu umilință și respect 

problemele, comentariile, sugestiile tuturor sătenilor mei și caut soluții la acestea, respectând 

legile. 

 

 

Király Szabolcs 

Viceprimar 

Membru al consiliului local 


