PROCES VERBAL
Încheiat azi, la data de 19 februarie 2018, la ședința ordinară a Consiliului Local Ciumani, convocată cu
Dispoziția primarului nr. 29 din. 14 februarie 2018.
La ședință sunt prezenți toți consilieri.
Dl.președinte de ședință Korpos Levente anunță ordinile de zi și supune votării.
Toți consilierii sunt de acord.
- Aducerea la cunoștință a procesului verbal încheiat la ședința anterioră.
D-na secretar citește procesul verbal întocmit la ședința anterioară. Toți consilierii sunt de acord.
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor
neremunerate în folosul comunității pe anul 2018,
D-na consiler Csata Andrea întreabă dacă beneficiarii ajutorului social pot pentru nevoiași în acele
ore pe care trebuie să presteze în folosul comunității?
Dl. Primar răspunde: Nu. Este reglementată prin lege, trebuie să lucreze numai pentru interesul
pubilc, nu pot lucra pentru persoane fizice. Pentru acest scop există organizațiile de caritate, de
exemlu Cartias etc.
Dl. Consilier Korpos Levente cere că în anul acesta să fie mai monitorizată golirea coșiilor de gunoi
din spațiile publice.
Dl. Consilier Benedek Árpád întreabă: Câte persoane sunt beneficiari ai ajutorului social?
Dl. Viceprimar răspune 18.
Dl. Primar spune că în fiecare lună lista persoanelor este afișată în holul Primăriei.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
2/2018
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor bunuri mobile din domeniul privat al comunei
Ciumani,
Dl. Viceprimar descrie situația vânzării cazanului.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
3/2018
c) Proiect de hotărâre privind însușirea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte
din domeniul public al comunei ,
Dl. Primar prezintă proicetul de hotărâre. Propune intrarea în Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public celor două terenuri cumpărate în anul tercut.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
4/2018
d) Proiect de hotărâre privind includerea în Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al
comunei Ciumani a bunurilor cumpărate,
Dl. Primar prezintă proicetul de hotărâre. Propune intrarea în Inventarul bunurilor care face parte din
domeniul privat clădirile care se află pe cele două terenuri cumpărate în anul tercut.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
5/2018
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de eșalonarea la plată a obligațiilor restante datorate
bugetului local,
Dl. Primar prezintă proicetul de hotărâre, procedura eșalonării la plată.

Dl. Consilier Korpos Levente înterabă dacă cineva nu plătește, încetează eșalonarea?
D-na. Secretar răspunde că da.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă, ce înseamnă majorările de întârziere de 0,5%?
D-na. Secretară răspunde că acest procent se calculează la plățile lunare eșalonate.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
6/2018
f) Proiect de hotărâre privind extinderea garanției constituite pentru derularea Contractului de
concesiune, prin care Cariera de piatră Kicsilok a fost dată în concesiune pentru S.C.INTERHOLZ
SRL din Ciumani,
Dl. Primar prezintă proicetul de hotărâre, spune că valoarea a fost stabilită print-o evaluare.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
7/2018
g) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al comunei
Ciumani pe anul 2018,
Dl. Primar prezintă partea de venituri al bugetului local planificat pe anul 2018.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă: La impozitul de teren este calculat deficitul?
Dl. Primar răspunde: da.
Dl. Consilier Korpos Levente: pentru construirea grădiniței de ce nu este alocată contribuția proprie a
comunei?
Dl. Primar răspunde: Punem după semnarea contractului de finanțare.
Dl. Primar prezintă partea de cheltuieli al bugetului local planificat pe anul 2018.
Dna. Consilier Csata Andrea întreabă: Ce reprezintă controlul medical și delegațiile la localităților înfățite.
Dl. Primara clarifică: anual trebuie făcută controlul medical pentru angajații primăriei.
D-na. Consilier Csata Andrea întreabă: în anul acesta nu trebuie să fie aprobată lista evenimentelor?
Dl. Primar răspunde că da, dar acesta va fi pusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe.
Dl. Consilier Korpos Levente spune că a citit pe site-ul maszol.ro că pentru comuna Ciumani va fi
repartizată cameră de supraveghere.
Dl. Primar răspunde că această cameră de supraveghere va fi așezată la marginea drumului județean, la
colțul Grădiniței Csaloka. Spune că din partea Consiliului Județean și din partea unei firme au fost deja în
comună trei persoane pentru viziterea pe teren a locului montării acestei camere.
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă iau pompierii cadavrele animalelor?
Dl. Primar răspunde: Nu, această sumă terbuie planificată la protecția civilă.
Dl. Primar prezintă veniturile școliilor și planul de investiție al comunei.
Dl. Consilier Domokos Árpád întreabă dacă la Concursul de dresaj cai se poate planifica suma?
Dl. Primar răspunde: Da, dacă veniturile se amplifică.
Dl. Consilier Korpos Levente remarcă faptul că la sala de sport, unde e hala cazanului, țiglele sunt în stare
gravă.
Dl. Viceprimar spune că la grădiniță sunt țigle, se pot comleta, schimba din aceștia.
Dl. Consilier Székely Levente remarcă: dacă este vorba despre țigle Tondach și există documentele de
garanție, atunci se poate schimba în garanție.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă câte persoane sunt angajate ca asitenți sociali?
Dl. Primar răspunde: 30 de persoane.
Dl. Consilier Csiki Csaba întreabă dacă contribuția alocată pentru orfelinat, aparține instituțiilor lui Böjte
Csaba?

Dl. Primar răspunde că nu, este vorba despre orfelinatul de stat.
Dl. Consilier Korpos Levente spune exemplul comunei Ditrău în legărtură cu întabularea terenurile
intravilane. Propune ca să întrebăm pe ei despre aceast lucru.
D-na. Consilier Csata Andrea spune că la Kosza părinții au cerut să fie făcut un teren de joacă în curtea
Atelierul de prelucrare a fructelor, pentru că se simte necesitatea.
Dl. Primar nu este de acrod. Spune că Asociația Fenyőalja închiriază atelierul, ei administrează clădirea și
terenul.
Dl.Primar prezintă modul în care se pot obține titluri de proprietate prin efectuarea PIT.
D-na. Consilier Csata Andrea întreabă dacă vine cineva și plătește suma poate să primească titlu de
proprietate?
Dl. Primar planificăm elaborarea unui regim care va fi funcționa bine.
Dl. Primar detaliază sumele planificate la partea Grădiniță.
Dl. Consilier Csiki Csaba spune că a discutat cu primarul din Lukanénye, unde folosesc lămpi stradale cu
led și din acest caz cheltuielile lor au scăzut cu 80%.
D-na. Consilier Csata Andrea întreabă numai 15 mii de lei sunt alocate pentru renovarea drumurilor de
câmp? A fost vorba că avem mai multe piatră.
Dl. Pirmar răspunde că suma este planificată pentru lucrarea cu utilajele.
D-na Consilier Csata Andrea întreabă cu strada Temető se pot face ceva?
Dl. Primar : Strada Temető este importantă dar până când sunt străzi neasfaltate nu este prioritate. Trebuie
să rezolvăm problema trotuarului.
Dl. Consilier Székely Álmos: Ce este Întâlnirea amatorilor de cules ciuperci?
Dl. Primar clarifică.
Dl. Consilier Korpos Levente: La sfârșitul lunii va fi un expo?
Dl. Primar: Da este, dar nu participăm.
Dl. Consilier Korpos Levente Catalogul cu localități înfrățite va fi gata la Zilele Comunei?
Dl. Primar răspunde da.
Dl.președinte de ședință supune votării. 1 abținere (Benedek Árpád) 1 contra (Csata Andrea) 11pro. Se
adoptă HOTĂRÂREA nr. 8/2018
h) Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru ”Reabilitarea sediului Primăriei în
comuna Ciumani, județul Harghita”,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-na. Csata Andrea cere ca să le fie trimisă proiectele de vizualizare pentru lucrările de raabilitare a
Sediul Primăriei și Grădiniței de copii.
Dl. Primar promite că vor fi trimise planurile de vizulaizare prin e-mail, și la ședinta următoare va fi
prezentată și pe hârtie.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
9/2018
i) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli , precum organigramei cu
numărul de personal al Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani pe anul
2018,
Este prezent administratorul SPAC cine aduce la cunoștință următoarele: realizările anului trecut, prezintă
detaliat bugetul planificat, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli.
Dl. Consilier Székely Álmos:În % cât este pierderea apei pe sistem?
Dl. Administrator: 35%

Dl. Consilier Székely Álmos consideră că este mult.
Dl. Administrator răspunde că se caută unde este pierderea.
Dl. Consilier Benedek Árpád: S-a întâmplat cândva că unii au ocolit contorul de apă?
Dl. Administrator răspunde nu, periodic sunt vereficate contoarele de apă și consumul.
Dl. Consilier Korpos Levente spune dacă vor fi puse pretutindeni contoare de apă, va scădea pierderea.
Dl. Primar remarcă că nu se poate face rezultatul total cu un singur contor de apă, ci trebuie să fie
elaborat un plan, și cu relaziarea acestui plan se poate estima situația. Este de acord cu propunerea Dl-ui
Korpos Levente, ca să nu fie cumpărat contorul de apă.
Dl. Consilier Székely Levnete:ce cantitate de apă a intrat în comuna?
Dl. Administrator răspunde că a fost facturat .... m3.
Dl. Consilier Székely Álmos: Cum să înțelegem că pentru școală nu a fost facturată consumul?
Dl. Administrator răspunde că anul trecut nu au primit factură, iar anul acesta vor primi.
Dl. Székely Álmos întreabă dacă există gospodării unde nu sunt apă?
Dl. Administrator răspunde că nu, dar sunt alte cazuri.
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă despre controlul efectuat de APM Mureș.
Dl. Primar clarifică.
Dl. Consilier Csata Jenő: În locul vidanjării lunare, nu se poate întroduce tratamentul cu bacterii?
Dl. Adiminstrator răspunde din cazul împrejurărilor nu este posibil.
Dl. Primar spune că la control direct așa au cerut.
Dl.președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre, toți consileri sunt de acord. Se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 10 /2018
j) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici modificate ai proiectului ”Construire
grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-na. Consiler Csata Andrea: Câți bani avem pentru aceasta?
Dl. Primar răpunde.
D-na. Consiler Csata Andrea: Atât au rămas din anul trecut?
Dl. Primar răspunde nu, la buget a fost prezentat acest lucru.
Dl.președinte de ședință supune votării. 1abținere (Benedek Árpád)12pro. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 11
/2018
k) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum organigrama cu
numărul de personal al S.C. GOSPOD SERV SRL pe anul 2018,
Este perezent dl. Admnistrator. El prezintă proiectul de hotărâre,vorbește despre realizările anului tercute
și despre sitația actuală.
Dl. Consiler Benedek Árpád La Școala Szilágyi sunt angajat temporar un fochist, acesta lucreză și la
școala Fa?
Dl. Administrator răspunde nu.
Dl. Primar aduce la cunoștință că azi dl. Administrator și-a dat demisia. Dl. Primar a transmis pentru d-na.
Secretar pentru refenință juridică. Spune propunerile modificative la bugetul referitor la salariul
administratorului.
Dl. Consilier Benedek Árpád cere să clarfice situația respectivă, și întreabă dacă GOSPOD SERV SRL va
rămâne fără administrator în timp de 45 zile.
Dl. Primar clarifică.
Propunera lui dl. Primar este supusă votării 1abținere (Benedek Árpád)12pro.

Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
12/2018
l) Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2018 a comunei
Ciumani și a Programului achizițiilor publice,
Dl. Primar preznită proiectul de hotărâre, spune că sunt planificate două proiecte mari: unul construirea
grădiniței și întocmirea planurilor de parcelare.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
13/2018
m) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor mobile
(terenuri,construcții) din domeniul public sau privat al comunei Ciumani, modificată,
Dl. Primar spune necesitatea modificărilor în regulament și prezintă proiectul de hotărâre.
D-na. Secretar prezintă propunerile de modificare.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
14/2018
n) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile și imobile din
domeniul privat al comunei Ciumani, modificat,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr.
15/2018
o) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Primar spune că joi va încheia contractul de finanțare penrtu reablitarea sistemului de canalizare.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă dacă lucrările de reabilitare vor fi pe srtada Principală?
Dl. Primar răspunde că nu,ci vor fi în zona Lok și pe trei puncte de pompare.
Dl. Primar mulțumește particiaprea la conferinți organizată cu localitățile înfrățite.
Dl. Csata Jenő întreabă despre cutia reclamațiilor.
Dl. Primar răspunde verificăm periodic, numai o cere a fost cu nume,și acela a fost înregistrată.
Dl.Primara vorbește despre ziua lucrătoare detașată a Consiliului Județean.
D-na Csata Andrea remarcă că la adunarea comunală dl. Președinte al Consiliului Județean a spus că va fi
posibil să întâlnească cu oamenii, dar nu a fost posibil până la urmă.
Dl. Consilier Székely Álmos spune opinia despre Festivitatea de majorare a tinerilor de 18 ani. Propune
revenirea cum a fost prima dată, respectiv la piață pe scenă.
Și dl.Primar spune opinia despre aceasta și spune ideiile, planurile lui.
Dl. Consilier Székely Levente propune să fie organizat și un spectacol.
Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
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