PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 28 decembrie 2018 la ședința extraordinară a Consiliului Local
al comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 204 din 20
decembrie 2018.
La ședință sunt prezenți 10 consilieri, lipsesc domnii consilieri Korpos Levente, Székely
Levente și Domokos Árpád.
Președintele de ședință este dl. consilier Orbán Vilmos, care anunță ordinele de zi.
a) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și
personalului constractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani
începând cu 1 ianuarie 2019
b) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Supune votării, toți consilieri sunt de acord.
a) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și
personalului constractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani
începând cu 1 ianuarie 2019
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, aduce la cunoștință faptul că propune mărirea
salariilor conform măririi salariului minim pe economiei, respectiv în cazul consilierului juridic
propune mărirea coeficientului de la 1,50 la 1,65.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă, dacă salariile sunt plătite din bugetul de stat sau din
bugetul local.
Dl. Primar descrie situația, salariile sunt plătite din bugetul local.
D-na. consilier Csata Andrea întreabă dacă vor fi schimbări în privința impozitului pe venit în
2019.
Dl. Primar răspunde că deocamdată nu știe nimic oficial.
D-na. consilier Csata Andrea întreabă dacă proiectul de hotărâre prezentat are în vedere numai
angajații Primăriei.
Dl. Primar răspunde că da.
D-na. consilier Csata Andrea propune ca mărirea să fie aplicată și pentru angajații instituțiilor
subordonate.
Dl. Primar descrie situația, responsabilitatea dânsului este ca salariile angajațiilor Primăriei să
fie în regulă, în privința instituțiilor subordonate administratorul este responsabil pentru
stabilirea nivelului salariilor, deocamdată râmăn salariile la niveul din 2018, până când
administratorul propune mărire.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă, dacă salariile sunt atractive.
Părerea d-lui. Primar este că sunt atractive, dânsul este mulțumit cu activitatea angajațiilor
Primăriei, cu toate că secretarul a plecat, nu au fost mari probleme în activitate.
Dl. președinte de ședință supune votării proiectul de hotărâre. Toți consilierii prezenți adică 10
sunt de acord. Se adoptă HOTĂRÂREA Nr. 72/2018.

b) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Primar prezintă scrisoarea primită de la Asociația de Fanfară “Petres Ignác”, care a
mulțumit consiliului sprijinul acordat în anul 2018.
Dl. Primar aduce la cunoștință faptul că la data de 29 decembrie va avea loc serbarea
localnicilor, care înplinesc 20 de ani, seara va avea loc cina festivă la care vor fi invitați și
consilierii.
Dl. Primar aduce la cunoștință că în ianuarie 2019 probabil vor fi 2 ședințe de consiliul local,
se poate că prima chiar în data de 7, probleme de dezbătut, bugetul, programul “korisuli”,
situația SPAC-ului.
Dl. Primar aduce la cunoștință că am primit notificare de MDRAP că solicitarea depusă pentru
modernizarea străzilor a fost aprobată cu o sumă de aproximativ 4.380.000 lei, documentația
tehnică elaborată în 2017 trebuie actualizată. Suma nu este suficientă pentru asfaltarea tuturor
străzilor, care nu sunt asfaltate, dar nu propune ca suma să fie compensată din buget local
pentru asfaltarea tuturor străzilor.
Dl. consilier Székely István vorbește despre un caz petrecut în drumul de pădure, unde două
autobuze au rămas izolate în zăpadă.
Dl. consilier Benedek Árpád spune că și dânsul știe cazul, drumul nu a fost deszăpezit la
momentul respectiv, a fost deszăpezit mai târziu, alte probleme nu au fost.
Dl. Primar aduce la cunoștință că deszăpezirea străzilor și a drumurilor se face după un
program, străzile din intravilanul comunei au prioritate față de cele de pădure.
Dl. consilier Székely István propune ca taxa de salubritate, care va fi plătit de către propritarii
caselor de pădure să fie păstrată pentru deszăpezirea drumului de pădure.
Părerea d-lui. Primar este că taxa de salubritate nu poate fi separată așa, dar de ex. din impozite
poate fi rezolvată problema. Solicită ca membrii consiliului dacă cunosc și alte probleme sau
în viitor vor afla alte probleme de deszăpezire să fie anunțat dânsul.
Părerea d-lui. consilier Benedek Árpád este că drumul de pădure trebuie deszăpezit după
ninsori abundente.
Dl. Primar aduce la cunoștință că deszăpezirea drumului de pădure face parte din contractul de
deszăpezire, care este în vigoare, dar se face după deszăpezirea străzilor din intravilanul
comunei.
Dl. consilier Benedek Árpád spune că nici strada Nagyeger nu este deszăpezit corespunzător.
Dl. Primar spune că pe baza contractului ar trebui deszăpezit, va vorbi cu administratorul
firmei.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă, care este limita până unde trebuie deszăpezit o stradă.
Dl. Primar spune că până la limita intravilanului.
Dl. consilier Székely Álmos spune că strada Kerektó nu este deszăpezit până la limită.
Dl. Primar spune că va notifica administratorul.
D-na. consilier Csata Andrea întreabă ce se poate face cu trotuarele, sunt pline de gheță.

Dl. Viceprimar spune că domeniul public este deszăpezit cu sare, domeniul privat trebuie
deszăpezit de proprietar.
Părerea d-lui. consilier Benedek Árpád este că deszăpezirea cu sare nu este o idee bună,
problema este una generală de ex. și în Miercurea-Ciuc trotuarele sunt impracticabile.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă antiderapantul folosit pentru străzi conține și sare.
Dl. Primar spune că da, min. 10%.
Dl. Viceprimar aduce la cunoștință că au fost efectuate lucrări de întreținere la patinoar, dar
deocamdată din cauza condițiilor meteorologice nu se face gheață.

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
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