Proces verbal
Încheiat azi la data de 15. aprilie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 73 din 8 aprilie2019.
La ședință sunt prezenți toți consilierii.
Dl. președinte de ședință Székely Álmos anunță ordinile de zi.

a) Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Local Ciumani care au avut loc în
anul 2019;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC INTERHOLZ SRL
în vederea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr. 1020/96/2018, în sensul
aprobării eșalonării obligațiilor de plată suplimentare în cuantum de 185.299 lei;
c) Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 4/2019 privind stabilirea criteriilor de
performanță pentru anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și
Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita;
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea sistemului nou de salubrizare și tarifele aferente în
comuna Ciumani;
e) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Președintele de ședință supune votării, toți consilieri sunt de acord.
1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Local Ciumani care au avut loc în anul
2019
Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă ar ajuta folosirea unui reportofon.
Dl. consilier Csiki Csaba spune că procesul verbal trebuie semnat de către persoana care a
întocmit și de președintele de ședință
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC INTERHOLZ SRL în
vederea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr. 1020/96/2018, în sensul aprobării
eșalonării obligațiilor de plată suplimentare în cuantum de 185.299 lei
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Spune că administratorul firmei SC Interholz SRL în loc
de bani a oferit piatră. Prezintă punctul de vedere a comisei de specialitate din cadrul primăriei.
Pe baza unei proceduri extrajudiciare, în fiecare an, pe timp de 5 ani până la 15 noiembrie predă
piatra, iar până la 31 mai primăria trebuie să transporte piatra.
D-na consilier Csata Andrea își exprimă îngrijorarea ún privința faptului că piatra va fi pus la
dispoziție în noiembrie, părerea dânsei este că ar fi mai bine să fie pus la dispoziție în luna mai
și să fie vândut până la noiembrie.
Dl. Primar susține părerea și explică, că până în luna mai pot fi evaluate nevoile și firmele intereseate
o să știe nevoile pentru anul respectiv.
Dl. consilier Székely Levente întreabă care ar fi procedura, ca din piatra respectivă să fie folosită o
cantitate pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor de câmp.
Dl. consilier Székely Álmos spune că scopul este de a vinde piatra.
Dl. Primar spune că o vom putea folosi mai târziu, poate fi vândut, este un plus de buget.

D-na consilier Csata Andrea spune că poate fi folosit ca bază pentru terenul de fotbal.
Dl. consilier Székely Álmos spune că doi avocați au lucrat cu problemă timp de patru luni.
Dl. Primar spune că nu, cei doi avocați au lucrat în luna decembrie, de atunci colegii din primărie se
ocupă de acest lucru.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre punctul d.
Dl. Primar clarifică.
Dl. consilier Korpos Levente laudă colegii, care au lucrat cu această problemă deoarece din punctul
lui de vedere par a fi un calcul aprofundat. Consideră că e bine să vezi asta.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 24/2019
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 4/2019 privind stabilirea criteriilor de
performanță pentru anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare
(SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita
Dl. Primar spune că se solicită modificare de trei termene: pentru punctele 1 și 2 propune 20 iunie,
și pentru punctul 5, 31 decembrie. Spune că la loturile unde există canalizare, este reglementată
prin lege racordarea. Și garda de mediu a atras atenția asupra acestui aspect și trebuie rezolvat
până la sfârșitul lunii iunie. Vorbește detaliat despre tarife. Spune că, primul pas este să obținem
licența, apoi urmează modificarea prețului.
Propune o modificare la punctul 6, până le sfârșitul lunii martie a anului viitor.
D-na consilier Csata Andrea spune că există o datorie față de stația de epurare din Joseni.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 25/2019
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistemului nou de salubrizare și tarifele aferente în comuna
Ciumani
Dl. Primar spune că există un sistem mult mai aprofundat comparativ cu ultima ședință. Spune
că a luat în considerare propunerile domnilor consilieri Király Szabolcs și Székely Levente și
comentariile pe facebook.
Dl. Primar prezintă detaliat sistemul. Toți locuitorii cu domiciliu în comuna Ciumani trebuie
să plătească taxa, și cei care locuiesc în străinătate. Fiecare gospodărie plătește în funcție de
cantitatea produsă, iar se va extinde gama de deșeuri selective. Cei care colectează selectiv
deșeurile vor primi saci și pentru deșeurile selective și pentru alte deșeuri. Și proprietarii caselor
din zonele turistice trebuie să plătească taxa. Autocolantele vor fi numerotate.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă despre descotorosire, pentru că la unele locuri a rămas la
poartă deșeul.
Dl. Primar spune că miercuri va continua descotorosirea.
Dl. consilier Korpos Levente: Nu este de acord cu 5 lei/luna la casele în zonele turistice.
Dl. Primar întreabă dacă dl. consilier este de acord cu idea să fie taxă și pentru ei.
Dl. consilier Korpos Levente spune că ei mereu aduc acasă deșeurile.
D-na consilier Molnár Eszter spune că la Bucin prețurile sunt foarte mari, ar trebui să găsim
suma cea mai favorabilă.

Dl. Primar spune că containerele de gunoi din pădure trebuie protejate de urși. Ar fi bine dacă
am fi capabili să ne ocupăm de gunoi în mod responsabil. Nu crede că toată lumea aduce acasă
deșeurile din pădure.
Dl. Primar aduce la cunoștință grupul beneficiarilor de scutiri. Vorbește detaliat despre situația
cimitirului. Spune că toate reducerile trebuie solicitate prin cerere. Vor fi formulare pe pagina
de web. Sunt și sancțiuni, care sunt reglementate prin lege, speră că vor fi luate în serios.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Ce trebuie să facă dacă deșeurile selective nu sunt
transportate, unde să raporteze?
Dl. Primar răspunde că, trebuie sesizat în scris.
D-na Molnár Eszter pleacă de la ședință.
Dl. consilier Benedek Árpád, cu legătură cu elevii care nu stau acasă întreabă, dacă ajunge o
copie de carnet pentru reducere.
Dl. consilier Király Szabolcs spune că asta afectează mai ales studenții universitari. Propune
un formular, sau o adeverință care dovedește că stă acolo.
Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă există o bază de date pentru persoanele de peste 65
de ani, pentru poate fi aplicat automat reducerea?
Dl. Primar răspunde că da, există, dar în lege este reglementat că reducerea se poate primi
numai pe baza cererii.
Dl. consilier Székely Álmos spune că se poate accepta un document oficial: legitimația sau
carnetul de elev.
Dl. consilier Király Szabolcs spune că e mai simplu dacă aduc adeverință de la școală.
Dl. Primar spune că se poate accepta copia carnetului, dar trebuie prezentat și originalul.
Părerea lui este că e mai simplu să aducă o adeverință. Spune că pe pagina de web vor fi două
formulare: o cerere pentru reducere și un tip de adeverință.
Dl. consilier Csiki Csaba întreabă dacă se vor diferenția autocolantele în funcție de
dimensiunea coșului de gunoi?
Dl. Primar răspunde da, vor fi diferențiate.
Dl. consilier Csiki Csaba spune că numai despre zona Lok am vorbit, dar ce este cu casele care
sunt mai departe?
Dl. Primar spune că a fost vorba despre cele două zone turistice.
Dl. consilier Székely Álmos propune ca familii cu trei copiii să fie în rândul familiilor mari.
Dl. Primar spune că este reducerea la copii de 0-4 de ani.
Dl. consilier Király Szabolcs prezintă calculele pentru copii între 0-4 ani și la antreprenori
tineri.
D-na consilier Csata Andrea spune că reducerea pentru familiile cu trei copii va fi un ajutor
mare.
Dl. Primar: Nu sunt de acord, pentru că este reducere pentru copii între 0-4 ani.
D-na consilier Csata Andrea spune că pungile ar trebui să fie mai tari.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă, ce înseamnă alte unități?
Dl. Primar răspunde.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă este obligatoriu transportarea materialelor reziduale
care nu pot recupera sau valorifica după lucrările de construcție. A fost posibil și până acum?
Dl. Primar răspunde: Da, cu prețul de 50 lei/mc.

Dl. consilier Benedek Árpád spune: Dacă cineva crede că suma de 50 de lei este mult și nu
plătește, oare nu va transporta deșeul la hotar?
Dl. Viceprimar spune că majoritatea gunoiului din hotar este selectiv.
Dl. consilier Korpos Levente spune că este mult 5 lei/ luna la casele de pădure.
Dl. Primar propune că din cele două zone turistice să plătească taxa.
Dl. consilier Székely Levente propune să pună la dispoziție reducerea de 50%, în funcție de cât
stau acolo.
Dl. consilier Korpos Levente spune că a fost o propunere a d-nei Csata Andrea în valoare de 3
lei.
Dl. consilier Székely Álmos spune că nu știe dacă acest sistem va împiedica transportarea
deșeurilor la hotar. Cât mai este complicată, cu atât mai greu va fi respectat.
Dl. Primar spune că sigur va fi respectat. În cazul impozitelor și apei el a experimentat același
lucru, cu cât este mai strâns, cu atât va fi mai bine respectat.
Dl. Primar prezintă adresa de la SC SAUBRISERV SRL în legătura cu transportarea deșeurilor
selective.
Dl. consilier Székely Álmos propune solicitare de informații și de la o altă unitate.
Dl. Primar spune că activitatea SC SAUBRISERV SRL va fi verificată.
Dl. consilier Korpos Levente: Ar fi un gest simbolic pentru familii cu trei copii, dacă și ei ar
primi reducerea.
Președintele de ședință supune votării propunerea lui Székely Álmos: familie mari cu 3 copii4 pro; propunerea Primarului: familie mari cu 4 copii-6 pro, abținere 2.
Dl. Primar spune că trebuie declarat faptul că folosesc periodic casele din pădure, numai așa
pot obține reducerea de 50%. Iar lista beneficiarilor va fi afișată.
D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă acesta este legal.
Dl. consilier Korpos Levente spune că sistemul este foarte bun, frumos lucrat, dar punctul cu
casele de pădure este cel mai problematic.
Dl. Primar retrage afișarea listei.
Dl. consilier Székely Álmos: Unul nu este corect față de celălalt.
Dl. consilier Korpos Levente spune că trebuie să fie ales cel mai economic.
Președintele de ședință supune votării pentru propunerea la casele din zone turistice, la care
vor fi reduceri de 50% pe baza unui cereri. Toți consilieri prezenți sunt de acord.
Dl. consilier Székely Álmos cere ca sancțiunile să fie respectate. Întreabă când va fi evaluarea.
Dl. Primar: Comisia de specialitate poate cere informații, pe care poate prelucra. După jumătate
de an se poate da o evaluare.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 26/2019
5. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Primar aduce la cunoștință cererea locuitorilor din strada Töltés, între podul Mureș și casa lui
Csiki Márton, care au solicitat limitator de viteză.
Dl. Primar spune că se face un proiect de hotărâre pentru a limita traficul pe drumurile comunale,
intenționează să organizeze dezbatere publică și forumuri de stradă.
Dl. consilier Benedek Árpád spune că, el nu vede o problemă atât de mare în această privință

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă vor fi și la strada Principală limitatori de viteză.
Dl. Primar răspunde că a semnalat mai devreme administratorului drumurilor județene.
D-na consilier Csata Andrea spune că nu se văd bine indicatoarele rutiere.
Dl. Primar răspunde că acum un an și jumătate au găurit locul indicatoarelor rutiere, și au promis că
vor fi plasate peste două luni. Și în anul trecut Primăria a vopsit semnele pe drum.
Dl. Primar spune că brazii din fondul forestier al comunei au fost marcate. Cere domniilor consilieri
să votează dacă sunt de acord ca fagul să rămâne ca lemn de foc, iar restul să fie vândut.
Dl. consilier Benedek Árpád atrage atenția asupra necesității de a vinde cât mai curând posibil după
recoltare, deoarece gândacii pot intra rapid.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă se poate încălzii cu lemn în centrala termică a primăriei.
Dl. Viceprimar spune că se poate, dar este foarte scump. Lemnul de foc este necesar la Centrul Social,
la casa de apă și la remiza PSI.
Dl. Primar spune că la 24 aprilie va fi ședința următoare.
Dl. Primar spune că, cheltuielile cu asistentele personale au fost predate primăriei. Situația este în
curs de examinare, strategia socială trebuie adoptată.
Dl. consilier Székely Levente vorbește despre înmormântarea defunctului Lázár László.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă va fi adunare comunală.
Dl. Primar răspunde că va fi la sfârșitul anului.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă în ce fază este poarta secuiască.
Dl. Viceprimar răspunde.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre construirea trotuarului și construirea grădiniței.
Dl. Primar răspunde că, la licitația de construire a trotuarului participă doi executanți.
Descrie situația grădiniței.
Dl. Primar vorbește despre situația gazonului artificial.
D-na consilier Csata Andrea spune că la BGA se poate cere finanțare pentru reabilitarea curții școlii.
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