Proces verbal
Încheiat azi la data de 14. decembrie 2020. la ședința ordinară a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată la inițiativa d-lui primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția
Primarului comunei Ciumani nr. 161/09.12.2020 și invitată prin invitația Secretarului general
al comunei nr.4177 din 09.12.2020.
La ședință sunt prezenți toți consilieri.
Președintele de ședință este dl. consilier Csiki Csaba, care anunță ordinile de zi:
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din noiembrie,
2. Proiect de hotărâre nr.42/2020 privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna
Ciumani,
3. Proiect de hotărâre nr.57/2020 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita –Hargita Hegyseg
Kozossegi Fejlesztesi Tarsulas,
4. Proiect de hotărâre nr.59/2020 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surese agricole,
5. Proiect de hotărâre nr.58/2020 privind valorificarea masei lemnoase doborâturi de vânt
pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani,
6. Proiect de hotărâre nr.60/2020 privind aprobarea DALI al proiectului ”Reabilitare captare,
stație de tratare apă, comuna Ciumani, județul Harghita”,
7. Proiect de hotărâre nr.61/2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție
pentru garantarea avansului proiectului: ”Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare
menajeră în comuna Ciumani, Județul Harghita”,
8. Proiect de hotărâre nr.62/2020 privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în
comuna Ciumani perioada 20.11.2020 -31.03.2022,
9. Proiect de hotărâre nr.63/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale pe anul 2021,
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al comunei Ciumani modificat,
11. Proiect de hotărâre nr.65/2020 privind aprobarea Regulamentului modificat privind
autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani,
12. Proiect de hotărâre nr.66/2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Ciumani nr.36/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani,
13. Proiect de hotărâre nr.67/2020 privind modificarea Programului achizițiilor publice pe
anul 2020 al comunei Ciumani,
14. Proiect de hotărâre nr.68/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020,
15. Proiect de hotărâre nr.69/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020,
16. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă se poate discuta mai întâi rectificarea bugetului.
Dl. Primar propune menținerea acestui ordin.
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilieri sunt de acord.
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din noiembrie,
Dl. Primar spune opinia lui despre întocmirea procesului verbal. De acum înainte, în procesele
verbale vor fi scrise propunerile modificative și lucrurile care se solicită în mod specific să fie
incluse.
Dl. consilier Korpos Levente, dl. consilier Péter László și dl. Primar au un dialog privind
întocmirea proceselor verbale.

Secretarul general prezintă partea respectivă din ROF.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13.
Dl. consilier Korpos Levente propune ca proiectul de decizie de modificare a ROF să fie
discutat mai întâi, din cauza întocmirii proceselor verbale.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 3, sunt 10 abțineri.
2. Proiect de hotărâre nr.42/2020 privind înființarea Serviciului de iluminat public în
comuna Ciumani,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezent administratorul GOSPOD SERV SRL
dl. Gál Attila, care îi salută pe noii membri ai consiliului local. Spune că s-a modificat codul
CAEN, mai au nevoie de autorizație, un angajat și o mașină cu macara.
Dl. consilier Gergely József, secretarul general, dl. consilier Benedek Árpád, dl. consilier
Székely Álmos și dl. administrator au un dialog referitor la întrebările apărute.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 12, 1 abținere (Benedek Árpád), se adoptă HOTĂRÂREA nr. 54/2020.
3. Proiect de hotărâre nr.57/2020 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita –Hargita
Hegyseg Kozossegi Fejlesztesi Tarsulas,
Dl. Primar spune că comuna face parte din această asociație. Modifică scopurile, ca să se
poate depune cerere de finanțare din fonduri UE.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 55/2020.
4. Proiect de hotărâre nr.59/2020 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați din surese agricole,
Dl. Primar spune că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atras atenția asupra acestui
lucru. Un regulament a cărui schemă a fost specificată de minister. Dl. Consilier Gergely
József are un comentariu.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 56/2020.
5. Proiect de hotărâre nr.58/2020 privind valorificarea masei lemnoase doborâturi de
vânt pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani,
Dl. Primar spune că în timpul verii a fost marcare în fondul forestier al comunei Ciumani,
valorificarea masei lemnoase va fi vândut prin licitație, dar în acest caz este vorba despre
doborâturi de vânt. Propunem să fie exploatată și selectată, lemn și lemn de foc. 152 m³ a fost
marcat. Despre valorificarea restului decide consiliul local.
Dl. consilier Korpos Levente propune scoaterea articolului 1, punctul c. Din scândură putem
reabilita baia comunală.
Dl. Primar răspunde: Nu contrazice, putem folosi și așa. Ulterior cu o hotărâre va fi aprobat
folosirea.
Dl. Consilier Korpos Levente retrage propunerea modificativă.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 57/2020.
6. Proiect de hotărâre nr.60/2020 privind aprobarea DALI al proiectului ”Reabilitare
captare, stație de tratare apă, comuna Ciumani, județul Harghita”,

Dl. Primar prezintă proiectul de reabilitare a bazinului, stația de tratare a apei.
Dl. consilier Korpos Levente, dl. Administrator Csata Jenő, dl. Primar, d-na consilier Nagy
Erzsébet, dl. consilier Gergely József, dl. consilier Péter László au purtat un dialog și au
discutat problemele ridicate în legătură cu proiectul.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 58/2020.
7. Proiect de hotărâre nr.61/2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de
garanție pentru garantarea avansului proiectului: ”Reabilitarea și extinderea
sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, Județul Harghita”,
Dl. Primar spune că la sistemul de canalizare este necesar să solicităm 6 luni de prelungire,
deoarece este valabilă până în februarie.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Ce procent este acesta? Care este suma?
Dl. Primar răspunde: Nu trebuie să plătim, trebuie doar să luăm o decizie..
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 59/2020.
8. Proiect de hotărâre nr.62/2020 privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în
comuna Ciumani perioada 20.11.2020 -31.03.2022,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Termenul este de 2 ani. Prezintă și planul.
Dl. consilier Benedek Árpád mulțumește că este inclus și drumul forestier.
Primarul răspunde la întrebările consilierului Székely Álmos.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 60/2020.
9. Proiect de hotărâre nr.63/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum
și a taxelor speciale pe anul 2021,
Dl. Primar prezintă legislația în vigoare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și
despre rata de inflație.
Dl. consilier Korpos Levente, dl. consilier Székely Álmos, dl. consilier Czirják Lehel și dl.
Primar discută întrebările în legătură cu taxe și impozite locale.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 61/2020.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al comunei Ciumani modificat,
Dl. Primar aduce la cunoștință că numele va fi introdus în procesul-verbal și că a existat un
comentariu pe ordinea de zi, alte observații vor fi făcute numai dacă persoana solicită acest
lucru.
Dl. consilier Korpos Levente spune părerea lui: Un sistem care funcționează bine nu ar trebui
schimbat, nu sunt de acord cu modificare.
Dl. consilier Székely Álmos, dl. consilier Gergely József, dl. consilier Korpos Levente, dl.
consilier Domokos Árpád și dl. Primar au un dialog referitor la întocmirea procesului verbal.
Președintele de ședință supune votării propunerile modificative:
Propunerea lui domnului consilier Székely Álmos: Articolul 42 alineatul (2) să fie retras.
Președintele de ședință supune votării: sunt de acord 3, împotriva 3, 7 abțineri. Nu este votat.
Propunerea lui domnului consilier Székely Álmos: (Articolul 44, punctul 4) să nu trebuie să
fie aprobat de consiliul local vizionarea înregistrărilor video.
Președintele de ședință supune votării: sunt de acord 4, împotrivă 8, 1 abținere. Nu este votat.

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 9, 3 împotrivă, 1 abținere, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 62/2020.
11. Proiect de hotărâre nr.65/2020 privind aprobarea Regulamentului modificat privind
autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani,
Dl. Primar prezintă modificările: o taxă lunară de 300 de lei, de trei ori pe săptămână pentru
cel mult 4 ore.
Dl. consilier Czirják Lehel, d-na consilier Nagy Erzsébet, dl. consilier Gergely József, dl.
consilier Benedek Árpád, dl. consilier Korpos Levente, dl. consilier Székely Álmos, secretarul
general și dl. Primar discută și clarifică întrebările.
Dl. consilier Benedek Árpád propune ca oricine depășește termenul să fie sancționat, dacă
este posibil.
Secretar general clarifică: În acest mod nu se poate sancționa.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 9, 3 împotrivă, 1 abținere, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 63/2020.
12. Proiect de hotărâre nr.66/2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Ciumani nr.36/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei
Ciumani,
Secretarul general prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Korpos Levente, dl. consilier Köllő Csaba, dl. consilier Benedek Árpád, dl.
consilier Székely Álmos, discută și clarifică întrebările.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 64/2020.
13. Proiect de hotărâre nr.67/2020 privind modificarea Programului achizițiilor publice
pe anul 2020 al comunei Ciumani,
Primarul spune că programul de achiziții va fi completat cu echipamente IT care vor fi
achiziționate pentru școală.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 65/2020.
14. Proiect de hotărâre nr.68/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020,
15. Proiect de hotărâre nr.69/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020,
Dl. Primar prezintă proiectele de hotărâre detaliază părțile venituri și cheltuieli.
Președintele de ședință supune votării Proiectele de hotărâre nr.68/2020 și 69/2020 . Dintre
consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
66/2020. și HOTĂRÂREA nr. 67/2020.
Dl. Primar spune că rectificarea bugetului SPAC este necesar din cauza sprijinului de minimis
și alte venituri.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Dacă se plătește taxa de canalizare, nu va exista nicio
restanță?
Dl. Primar răspunde: Acest 160.000 de lei a fost plătit de locuitori pentru canalizare, și a fost
utilizat pentru funcționarea SPAC. Din partea comunei Joseni a fost stabilit decontarea doar
pentru un semestru.
Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de
acord 13. Această modificare face parte din Hotărârea nr.67/2020.

16. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări:
Dl. viceprimar Király Szabolcs spune că sâmbătă va fi clacă pe patinoar.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă este actual preluarea lucrărilor de modernizare a
străzilor.
Dl. Primar spune că este actual.
Dl. consilier Benedek Árpád remarcă o problemă la strada Nagyeger.
Dl. Primar spune că în legătură cu strategia de dezvoltare, va avea loc joi un forum tematic.
Dl. Primar aduce la cunoștință ne-am oprit cu investiții mai mari.
Dl. viceprimar Király Szabolcs spune că a fost demolat mantinela patinoarului și au fost
efectuate lucrări de terasament. La cabinetul medical a fost schimbat cazanul și a fost înlocuit
sistemul de țevi al coșului de fum. Deșeurile de lemn au fost colectate de la grădiniță, iar
lemnele de foc au fost transportate în mai multe locuri.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă au fost salvate din materiale de construcție.
Dl. viceprimar Király Szabolcs detaliază: Da, de exemplu cele care sunt potrivite pentru lemn
de foc sau cele care pot fi utilizate în alte scopuri
Dl. consilier Korpos Levente spune că la Joseni și Suseni s-au făcut demersuri pentru
conectarea gazului. La noi este pe parcurs?
Dl. Primar spune că a fost la o întâlnire pe această temă. Va exista o evaluare a nevoilor din
partea populației.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre starea sistemul integrat de gestionare a
deșeurilor.
Dl. primar răspunde că nu are informație.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre traficul de marfă.
Dl. Primar răspunde: Niciun progres încă. Sper că voi afla mai multe mâine.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre procesul cu DT. El oferă asistență juridică din
partea Székely figyelő.
Dl. administrator Csata Jenő spune că din cauza bolilor și a alegerilor raportul a întârziat.
Prezintă criterii de performanță, 29 de persoane au fost apelate prin poștă. 2 familii au fost
reziliate. Am cumpărat 80.587 m³ de apă, 68097 m³ au fost facturați, o pierdere de 17%.
Solicită o prelungire de 3 luni a planului operațional pentru 2021.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă care este consumul mediu al populației într-o familie?
Dl. Administrator răspunde: 4-7m³/luni. Detaliază în continuare realizările anului 2020.
Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
Președinte de ședință
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