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PROCES VERBAL 

 

 

 

    Încheiat la data de 31 ianuarie 2023 la ședința Consiliului Local Ciumani, convocată cu 

Dispoziția Primarului nr. 14/20.01.2023 și cu Invitația secretarului general nr 267 din 20 ianuarie 

2023. 

  La ședință sunt prezenți 12 consilieri. Întârzie dl. consilier Benedek Árpád. 

  Președintele de ședință este dl.consilier Péter László. Dl. președinte anunță ordinea de zi, după 

cum urmează: 

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din decembrie 2022. 

2. Proiect de hotărâre nr.99/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2023 

3. Proiect de hotărâre nr.28/2022 privind aprobarea Regulamentului privind folosirea apei 

potabile în scopul  stingerii incendiilor 

4. Proiect de hotărâre nr.3/2023 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul 

Harghita 

5. Proiect de hotărâre nr.4/2023 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri 

imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, 

județul Harghita 

6. Proiect de hotărâre nr.6/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții a investiției ”Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, 

județul Harghita 

7. Proiect de hotărâre nr.7/2023 privind aprobarea normativului pe anul 2023 pentru 

cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și 

utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani 

8. Proiect de hotărâre nr.8/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 

9. Proiect de hotărâre nr.9/2023 privind stabilirea criteriilor de performanță pe anul 2023 

pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani 

și aprobarea actului adițional la contractul de management 

10. Proiect de hotărâre nr.10/2023 privind stabilirea pierderii de apă din rețeaua de apă 

potabilă a comunei Ciumani 

11. Proiect de hotărâre nr.11/2023 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în 

stocul comunei Ciumani 

12. Proiect de hotărâre nr.13/2023 privind aprobarea contractului de delegare privind tratarea 

și/sau eliminarea deșeurilor municipale nepericuloase 

13. Proiect de hotărâre nr.13/2023 privind aprobarea contractului de delegare privind tratarea 

și/sau eliminarea deșeurilor municipale nepericuloase 

14. Proiect de hotărâre nr.14/2023 privind modificarea și completarea HCL nr.95/2022 

privind stabilirea taxelor și tarifelor de salubrizare 

15. Proiect de hotărâre nr.15/2023 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe 

anul 2023, ce se vor acorda pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 

nonprofit de interes local din comuna Ciumani 

16. Probleme curente 

Dl președinte de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilierii sunt de acord. 
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Se pun în dezbatere proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. Procesele verbale ale ședințelor din decembrie 2022. Nu sunt întrebări. Se votează cu 9 

voturi pentru și 3 abțineri. 

 

2. Proiect de hotărâre nr. 99/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli general 

consolidat al comunei Ciumani pe anul 2023 

Dl. primar prezintă detaliat bugetul elaborat , atât partea de venituri, cât și partea de cheltuieli, 

cheltuielile pentru funcționare și cheltuielile pentru investiții. 

Sosește dl. consilier Benedek Árpád. 

Dl. președinte de ședință supune votării. 12 consilieri votează pentru. Dl.consilier Korpos 

Levente nu votează fiind în situația de conflict de interese. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

4/2023. 

 

3.  Proiect de hotărâre nr. 28/2022 privind aprobarea Regulamentului privind folosirea apei 

potabile în scopul  stingerii incendiilor 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și regulamentul. 

Dl. consilier supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 

5/2023. 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 3/2023 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre, actul adițional și Ordonanța de urgență nr. 133/2022. 

Dl. președinte de ședință supune votării.Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 6/2023. 

 

5. Proiect de hotărâre nr. 4/2023 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri 

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

Harghita 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Toți consilierii sunt pentru. Dl. consilier Korpos Levente nu votează, fiind în situația de conflict 

de interese. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 7/2023. 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea Proiectului tehnic al investiției ”Reabilitare 

și modernizare Drum comunal 61 între km 0+860 – km 3+824, comuna Ciumani, județul 

Harghita 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și proiectul tehnic. 

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 8/2023. 

 

7. Proiect de hotărâre nr. 6/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții a investiției ”Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, județul 

Harghita 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și DALI. 

Dl. Korpos Levente întreabă dacă se poate partaja acest proiect. 

Dl. primar răspunde că da și este recomandabil. 

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 9/2023. 

 

8. Proiect de hotărâre nr. 7/2023 privind aprobarea normativului pe anul 2023 pentru 

cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele 

aparținând Primăriei comunei Ciumani 



3 
 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și normativul. 

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 10/2023. 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 8/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul 

agricol pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

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

nr. 11/2023. 

 

10. Proiect de hotărâre nr. 9/2023 privind stabilirea criteriilor de performanță pe anul 2023 

pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani și 

aprobarea actului adițional la contractul de management 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 12/2023. 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 10/2023 privind stabilirea pierderii de apă din rețeaua de apă 

potabilă a comunei Ciumani 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și balanța apei din care rezultă această pierdere. 

Dl. președinte de ședință supune votării. 12 consilierii sunt de acord, dl. Korpos Levente se 

abține. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 13/2023. 

 

12. Proiect de hotărâre nr. 11/2023 privind aprobarea folosirii cantității de piatră aflată în 

stocul comunei Ciumani 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii votează pentru. Se adoptă 

HOTĂRÂREA nr. 14/2023. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 12/2023 privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 

2023 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre, contractul cadru  și o mică dare de seamă despre 

situația proceselor aflate pe rol și în pronunțare. 

Dl. președinte de ședință supune votării. 5 abțineri 8 voturi pentru. Se adoptă HOTĂRÂREA 

nr. 15/2023. 

 

14. Proiect de hotărâre nr. 13/2023 privind aprobarea contractului de delegare privind tratarea 

și/sau eliminarea deșeurilor municipale nepericuloase 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre și contractul. 

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

nr. 16/2023. 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 14/2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 95/2022 

privind stabilirea taxelor și tarifelor de salubrizare 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

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

nr. 17/2023. 

 

16. Proiect de hotărâre nr. 15/2023 privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile pe 

anul 2023, ce se vor acorda pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de 

interes local din comuna Ciumani 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
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Dl. președinte de ședință supune votării. 11 consilieri votează pentru. Consilierii Benedek Árpád 

și Korpos Levente nu votează, fiind în situația de conflict de interese. Se adoptă Hotărârea nr 

18/2023. 

 

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

a) Dl. administrator Csata Jenő prezintă bugetul de venituri și cheltuieli al SPAC pe anul 2023. 

b) Dl primar prezintă programul cu ocazia evenimentului Schimb de experiență cu orașe 

înfrățite. Vor sosi 65 de persoane de la localitățile înfrățite, pentru a participa la evenimente.  

c) Dl consilier Csiki Csaba amintește că ar trebui reparate sau strânse parapetele căzute în zona 

Loc. 

d) Dl consilier Benedek Árpád atrage atenția, că va trebui verificat accesabilitatea drumului spre 

zona turistică Loc în caz de ninsori. 

e) Dl primar prezintă Adresa primită în legătură cu denumirele de străzi și legile aferente 

nomenclaturii stradale. Se poartă discutii despre denumirile de străzi. 

f) D-na secretar general spune că trebuie urmărită site-ul ciumani.ro, pentru că se găsesc multe 

informații.  Se mai discută despre rezultatul recensământului populației în Ciumani. 

 

 

 

            Președinte de ședință                                                             Secretar general      

              Dl Péter László                                                                          Balogh Zita       

 

 

                                                                                        

             Întocmit 

      Rokaly Aranka 


