PROCES VERBAL
Încheiat azi la data de 14 mai 2018 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Ciumani,
convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 73 din 9 mai 2018.
La ședință sunt prezenți toți consilierii.
Președintele de ședință este dl.consilier Korpos Levente, cine anunță ordinele de zi.
Dl. Primar propune scoaterea unei ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și
oportunității realizării proiectului „Reabilitarea și dotarea grădiniței Csaloka, comuna Ciumani,
județul Harghita”, fiind nepregătit.
Dl.președinte supune votării ordinile de zi împreună cu modificarea. Toți consilierii sunt de acord.
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării a
autoturismului marca Dacia
Dl. Consilier Csata Jenő prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
29/2018.
D-na consiler Csata Andrea îndreabă dacă este scos din circulație se poate folosi autoturismul la
programul rabla?
Dl. Viceprimar răspunde că nu se poate, pentru că trebuie să aibă ITP valabil, ca să se poate să
participe la acest program.
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor ”Construire
trotuar pe lângă Drumul Județean în comuna Ciumani, județul Harghita”,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, spune că lucrările trebuie să fie executate în 12 luni, 1120 m
lungime, dinspre Suseni spre Joseni. Partea noastră este efectuarea proiectului tehnic și urmărirea
lucrărilor. Descrie detaliat proiectul: vor fi locuri unde trotuarul va fi dublat, în fața grădiniței va fi
parapet cu lanțuri și va fi construită un pod la Gyártelep, unde și nivelul va fi ridicat.
Dl. Consiler Korpos Levente întreabă dacă va fi trotuar în fața casei lui Nagy Janos?
Dl. Primar răspunde dacă nu a fost planificat, atunci nu va fi.
Dl. Consiler Korpos Levente întreabă cum va fi balustrada în fața Grădiniței?
Dl. Primar răspunde că va fi balustradă cu lanțuri. Nu ca și în fața Școlii Marosparti.
D-na. Consiler Molnár Eszter întreabă dacă problema cu stâlpi este rezolvată?
Dl. Primar răspunde că da, este rezolvată și dacă va mai fi problemă se va rezolva pe loc.
Dl. Consilier Székely Levente întreabă dacă stâlpii vor fi demolate ca aici la Primărie, și cablurile vor
fi puse în pământ?
Dl. Primar spune că a fost idee lui Telecom, ca țevile să fie puse în pământ și când va fi posibil, le
vor pune și cablurire, dar momentan nu este posibil. Construirea trotuarului este prioritar.
Dl. Consiler Korpos Levente întreabă cine trebuie se cere de la Telecom să pune cablurile în pământ.
Dl. Primar răspnde noi putem să sesizăm, Consiliul Județean poate să oblige.
Dl. Consilier Benedek Árpád spune părerea lui despre punerea cablurilor în pământ: nu este bine
pentru că pământul repede se lasă.
Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
30/2018.
c) Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrărie ”Reabilitarea și
schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în comuna
Ciumani, județul Harghita”,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Spune că proiectul tehnic al casei tradițiilor a fost făcut de
Larix Studio.
Dl. Consilier Csata Jenő prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
31/2018.
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor ”Reabilitarea
sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita”,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Spune că la drumul Județan, DC 61, 62 și la intersecții vor
fii becuri electrice de 60w, în celelalte străzi vor fi de 30w. De la Primărie și până în Centru va fi
teleghidare.

Dl. Consilier Csata Jenő prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate.
D-na. Consiler Csata Andrea a atras atenția că aceste becuri electrice sunt foarte scumpe și au viață
scurtă.
Dl. Primar spune că lucrările vor fi în garanție 5 ani, în această periodă nu putem avea cheltuieli de
regie.
Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
32/2018.
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare al execuției bugetului
trimestrului I al anului bugetar 2018,
Dl. Primar descrie detaliat situața financiară al execuției bugetului trimestrului I al anului bugetar
2018.
Dl. Consiler Székely Levente întreabă dacă la capitolul salubrizare se arată scădere, după scăderea
cantității gunoiului.
Dl. Primar răspunde da.
Dl. Consiler Székely Levente întreabă la concesiune și la chiriere nu sunt efectuate plăți?
Dl. Primar răspunde nu sunt. Este o cerere din partea chiriașului.
Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
33/2018
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Ciumani pe anul 2018,
Dl. Primar indică necesitatea modificării, spune că sunt planificate cu un scop precis 150000 lei la
întocmirea planurilor de parcelare, dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public etc.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă prin ce bază vor fi reparate străziile comunale.
Dl. Primar răspunde pe criteriul plății taxelor de către locuitori.
Dl. Consilier Csata Jenő propune continuarea reparării drumurilor de câmp prin clacă.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
34/2018
g) Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare al anului 2017 al S.C.
GOSPOD SERV SRL Ciumani și recuperarea pierderilor
Este prezent administratorul GOSPOD SERV SRL cine prezintă detaliat realizăriile anului trecut:
prestațiile, cheltuielile financiare, cheltuielile de personal și alte cheltuieli.
Dl. Consiler Benedek Árpád întreabă pe baza legii până când poate funcționa un srl cu minus?
Dl. Consiler Székely Levente întreabă dacă 120000 lei este creantă?.
Dl. Administrator răspunde da.
Dl. Consiler Székely Levente întreabă dacă suntem mai aporape la rezolvarea acestui caz.
Dl. Administrator răspunde căutăm o rezolvare mai bună, nu vrem să mergem la tribunal, a vorbit cu
d-na secretar și mai terbuie să discută și cu dl. Primar, după accea cu consiliul local.
D-na Consiler Csata Andrea întrebă despre desfacerea contractului de muncă.
Dl. Administrator răspunde săptămâna trecută a expirat perioada de preaviz, dar pe baza hotărârii al
Consiliului Local va fi aprobată dacă se rezolvă creanța. Dl. adiministrator vrea să rezolve cât mai
curând.
Dl. președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
35/2018
D-na Consilier Molnár Eszter pleacă de la ședință, pentru alăptarea copilului.
h) Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T.
Județul Harghita în vederea realizării în comuna Ciumani a lucrărilor ”Construire
trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari
2018 și 2019,
Dl. Primar spune că hotărârea și contractul am primit de la Consiliul Județean, avizat și de d-na
secretară și compartimentul achiziții publice.
Dl. Székely Levente remarcă cele două sume nu corespund cu sumele de la hotărârea cealaltă și de la
contractul anexat.
Dl. Primar clarifică.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
36/2018

i) Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului achizițiilor publice,
Dl. Primar spune că se va completa programul achizițiilor publice cu elaborarea planului technic al
Grădiniței Csalóka și extinderea rețelei de canalizare.
Dl.președinte de ședință supune votării. 1 abținere (Korpos Levente), 11 pentru. Se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 37/2018.
j) Proiect de hotărâre privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui
diriginte de șantier, pentru realizarea investiției ”Construire grădiniță de copii cu
program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”,
Dl. Consilier Csata Jenő prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate, întreabă dacă aceeaș
persoană este dirigintele de șantier, care a fost și la revitalizarea P-ța Borsos Miklós.
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă din cauza ei sunt problemele la P-ța Borsos Miklós.
Dl. Primar răspunde nu din cauza lui.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
38/2018
D-na Consilier Molnár Eszter a venit înapoi.
k) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
1. Dl. Primar prezintă cheltuielile la proiectul Reabilitarea și dotarea grădiniței Csaloka, 150.000
lei este cost neeligibil, în care sunt incluse și utilaje pentru grădină, în total cu sursele propii
sunt 208.000 leiDl. Consiler Korpos Levente întreabă dacă trotuarul va fi terminat mai repede, nu se poate să fie
rezolvată și canalizarea în același timp?
Dl. Primar răspunde că se va acorda atenție.
D-na Consiler Csata Andrea întreabă când va fi realizat acest proiect, cc 2 ani? Intrarea grădiniței este
periculos, ce putem să facem?
Dl. Primar răspunde poate să dureze chiar și 3 ani. Școala are administrator, muncitori și o directoare.
Cu D-na directoare avem un contract de adminstrare, a fost contractați ca să administreze clădirile
școlii și a grădinițelor.
2. Dl. Primar aduce la cunoștință că săptămâna trecută, vineri, au semnat contractul cu
TERMOLANG SRL, pentru construirea grădiniței la Szaszfalu.
3. Dl. Primar spune că 1506 imobile din comună intră în cadrul programului de sectorizare, la
întocmirea planurilor de parcelare gratuită.
Dl. Consiler Székely Álmos întreabă când trebuie să se înceapă lucrările?
Dl. Primar răspunde după semnararea contractului.
4. Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost un control și un exercițiu de protecție civilă, pentru care a
primit și primăria și școala o calificare bună.
5. Dl. Primar spune că a fost un control de la protecția mediului. Dl. Viceprimar spune că lucrurile
cerute sunt rezolvate în 85%.
6. D-na Consiler Molnár Eszter întrebă dacă poate pune un coș de gunoi între Podul Mureș și Gerő.
Dl. Viceprimar răspunde da.
7. Dl. Primar aduce la cunoștința celor prezenți invitația de la Heves.
8. D-na Consilier Csata Andrea întreabă dacă la programul finanțărilor nerambursale sunt epuizate
banii?
Dl. Primar răspunde că săptămâna viitoare miercuri este termenul de depunere.
9. Dl. Consilere Csata Jenő întreabă care este situația cu crerea lui Vasile Gotea.
Dl. Primar răspunde.
Nefiind alte probleme de discutat la această ședință, se încheie ședința.
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