Proces verbal
Încheiat azi la data de 15. aprilie 2021. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Ciumani, convocată la inițiativa dl-lui primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția Primarului
comunei Ciumani nr. 80/08.04.2021 și invitată prin invitația Secretarului general al comunei
nr.1112 din 08.04.2021.
Din motive tehnice, președintele, dl. consilier Domokos Árpád nu a putut să se prezinte la
ședință la timp, astfel încât punctul 11 a fost luat înainte. Proiect de hotărâre nr.23/2021
privind alegerea președintelui de ședință,
Dl. consilier Gergely József este propus să ocupe funcția de președinte. La articolul 2,
primarul propune să îl numească pe viceprimar Király Szabolcs ca locțiitor.
Supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr sunt de acord
12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 17/2021
Președintele de ședință dl. Consilier Gergely József prezintă ordinile de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna martie 2021
2. Proiect de hotărâre nr.15/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care
aparțin domeniului public al Comunei Ciumani
3. Proiect de hotărâre nr.17/2021 privind aprobarea execuției bugetare al anului 2020
4. Proiect de hotărâre nr.14/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2021 pentru cheltuielile privind
consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând primăriei
comunei Ciumani
6. Proiect de hotărâre nr.18/2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6 %
7. Proiect de hotărâre nr.19/2021 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.20/2021 privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul
2021 al comunei Ciumani
9. Proiect de hotărâre nr.21/2021 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul
acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna
Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2020 -2021
10. Proiect de hotărâre nr.22/2021 privind stabilirea criteriilor de performanță pe anul 2021
pentru Administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani și
aprobarea Planului de Acțiune pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC al comunei
Ciumani pentru anii 2021-2014
11. Proiect de hotărâre nr.23/2021 privind alegerea președintelui de ședință
12. Proiect de hotărâre nr. 24/2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor
nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea
programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021

13. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilieri sunt de acord.
2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna martie 2021,
Secretarul general spune că procesele verbale care au fost întocmite în luna martie au fost
trimise prin e-mail.
Președintele de ședință supune votării procesele verbale întocmite în luna martie.
Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr sunt de acord 10, abținere 2 (Korpos Levente și
Székely Álmos-Szilveszter)
3.Proiect de hotărâre nr.15/2021 privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor,
care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani,
Dl. Primar spune c că, datorită proiectului Modernizarea străzilor, este necesară această
modificare.
Sosește dl. consilier Domokos Árpád.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.18 /2021.
4. Proiect de hotărâre nr.17/2021 privind aprobarea execuției bugetare al anului 2020,
Dl. Primar prezintă execuția bugetară al anului 2020 pe părțile venituri și cheltuieli.
Dl. consilier Czirják Lehel întreabă dacă Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară va
reveni în acest an?
Dl. Primar răspunde: Nu revine pentru că trebuia reziliat contractul de finanțare, dar noi l-am
cerut din nou. Va avea loc.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre procedura de măsurare topografică?
Dl. Primar răspunde: Terenurile respective vor fi măsurate, și cine îl folosește, cine are
aprobare Va fi postat, anunțat.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.19 /2021.
5. Proiect de hotărâre nr.14/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021,
Dl. Primar prezintă pe scurt planificarea și metoda bugetului.
Prezintă partea de venituri: impozitele, venituri, terenuri, clădiri, redistribuirea TVA, arende,
vânzări, sprijin de stat, proiecte, licitații. O noutate în domeniul învățământ este 21.000 lei
pentru burse școlare.
Prezintă partea cheltuielilor: administrative, alte servicii publice, protecție civilă, cultură,
sport, educație, social, dezvoltare rurală, agricultură, drumuri, turism etc.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Unde este exact planificată achiziția de terenuri?
Dl. Primar răspunde: Zone de pajiști de lângă piață și aici zona deținută de Lukács Alajos.
Dl. consilier Korpos Levente își exprimă sentimentul bun, consideră că este un pas înainte ca
prezentarea, tabelul, să fie atât de detaliată. Întreabă despre pachetul pentru bebeluși, pentru
că a văzut că un astfel de program similar a avut probleme legale în Odorheiu Secuiesc.

Dl. Primar răspunde: Dl. Viceprimar a prezentat și pregătește împreună cu asistenta
comunitară. Va urma o hotărâre a consiliului local.
Dl. Viceprimar răspunde: Ditrău are un program similar și funcționează.
Dl. consilier Korpos Levente: Nu apare sprijinul pentru taxele de salubrizare pentru pompierii
voluntari.
Dl. Primar răspunde: Nu trebuie achiziționăm și plătim autocolantele, în cazul apei SPAC
emite facturi.
Dl. consilier Székely Álmos: La cap. 51 bloc, încălzirea apartamentului. Am aflat recent că
există un astfel de apartament.
Dl. Primar răspunde: Nu există un plan concret în acest moment, cred că va fi necesar din
cauza renovării sediului primăriei.
Dl. consilier Székely Álmos: Ieri la ședința comisei de specialitate a fost vorba despre
cumpărarea terenului lângă drumul spre piață. Este de vânzare și evident.
Dl. Primar: Teren bine amplasat. De îndată ce vom avea ocazia să facem o achiziție, ne vom
gândi serios la asta. Este important să știm că, indiferent de suprafața pe care o cumpără
comuna, aceasta trebuie mai întâi evaluată și această sumă poate fi plătită.
Dl. consilier Benedek Árpád: Composesoratul a întrebat dacă este de vânzare acum 4-5 ani,
pentru că ne gândeam să avem o stație de pompieri acolo, dar au cerut preț mare.
Dl. consilier Székely Álmos: Întreabă despre sistemul de canalizare de pe strada Huszár.
Dl. Primar răspunde: În ploaie abundentă și topire de zăpadă, în această parte apar ape
reziduale. Trebuie să găsim o soluție la acest lucru.
Dl. consilier Székely Álmos: La ședința comisiei de specialitate de ieri, s-a discutat despre
instalarea camerelor de supraveghere în comună. Sunt noutăți?
Dl. Primar răspunde: A fost o problemă că nu exista cablu optic în comună, am discutat acest
lucru cu reprezentantul DIGI. După aprobarea bugetului vom discuta cu ei și despre acest
lucru. Până atunci, dl. Viceprimar a cerut o cameră de supraveghere pentru piață.
Dl. consilier Székely Álmos: Acum câțiva ani a fost promis acoperirea șanțurilor în strada
Kerektó.
Dl. Primar răspunde: Acestea sunt costurile întreținerii de vară..
Dl. Primar prezintă extrabugetul taxa de piață, vânzările de cherestea, silvicultura, organizarea
pieței etc.
Dl. Primar prezintă lista investițiilor și evenimentelor.
Dl. Csata Jenő administrator SPAC prezintă detaliat proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.20/2021.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2021 pentru cheltuielile
privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând
primăriei comunei Ciumani
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și anexa respectivă.
Dl. consilier Székely Álmos întrebă dacă se poate folosi sau închiria autoturismul Toyota?
Pentru ce se folosește?
Dl. Primar răspunde: Nu. Autoturismul Toyota este utilizat pentru activitățile coordonate de
viceprimar. Pentru călătorii mai lungi.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.21/2021.

7. Proiect de hotărâre nr.18/2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6 %
Dl. Primar aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Codului financiar, este
necesară această decizie a consiliului.
Dl. Consilier Benedek Árpád are un comentariu.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.22/2021.
8. Proiect de hotărâre nr.19/2021 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 lucrările ar fi trebuit să începe în luna martie, dar din cauza vremii nu a
fost posibil. Am discutat cu finanțatorul, și ei ne-au propus să prelungim scrisoarea de
garanție. Până la sfârșitul anului propunem prelungirea.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.23/2021.
9. Proiect de hotărâre nr.20/2021 privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul
2021 al comunei Ciumani
Dl. Primar prezintă legea respectivă și programul achizițiilor, care în acest caz constă din 3
articole: achiziționarea de echipamente IT pentru școală, achiziționare de echipament pentru
Grădinița Csalóka și proiectul unui registru sistematic al sectoarelor cadastrale.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.24/2021.
10.Proiect de hotărâre nr.21/2021 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul
acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna
Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2020 -2021
Dl. primar spune că în acest scop am dat bursă pentru școală până acum. Valoarea minimă
este 100 lei/lună. El explică faptul că există 4 tipuri de burse: bursă de performanță, pentru
cei care obțin locul I, II, III la concursuri naționale sau participă la concursuri internaționale,
la noi nu este cazul, bursă de merit pentru cei care au medie generală între 8,50 și 10, bursă
de studiu cei are media generală peste nota 7 și unde venitul pe cap nu depășește salariul
minim, bursa socială pe baza cererii.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Media 8,5 este hotărât prin lege?
Dl. primar răspunde cu da.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.25/2021.
11. Proiect de hotărâre nr.22/2021 privind stabilirea criteriilor de performanță pe anul
2021 pentru
Administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Comuna Ciumani și
aprobarea Planului de Acțiune pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC al comunei
Ciumani pentru anii 2021-2014,

Dl. Primar prezintă criteriile de performanță propuse. Propune că în proiectul de hotărâre la
art. 3 dl. viceprimar să fie numit.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Ați vorbit cu Jenő?
Dl. Primar răspunde: Da, am vorbit.
Dl. administrator Csata Jenő prezintă planul care a fost deja trimis în detaliu.
Comentarii din partea domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Csiki Csaba,
domnului consilier Gergely József și domnului viceprimar Király Szabolcs.
Dl. consilier Székely Álmos: Întrebarea firmei Joseni/ Suseni.
Dl. Primar răspunde: Vom rămâne în continuare în afara companiei. Deoarece există o
suprapunere, funcționarea stației de epurare ar trebui legalizată cât mai curând posibil.
Detaliază situația respectivă.
Dl. consilier Korpos Levente: Nu văd digitalizarea în plan. O pagină de web ne poate ajuta.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.26/2021.
12. Proiect de hotărâre nr.24/2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor
nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea
programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021
Dl. Primar spune că pentru publicarea programului este necesară aprobarea proiectului de
hotărâre.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr.27/2021.
13.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Dl. Primar:
 D-na Simon Beáta și-a dat demisia, sarcinile sale din fișa postului au fost distribuite
între colegii.
 Adunarea comunală va avea loc pe 18 aprilie. Invită membrii consiliului să participe la
acest eveniment.
 Vorbește despre starea proiectului de reabilitarea grădiniței Csalóka. În prezent există
un blocaj în PT. Așteptăm firma care a făcut PT, ne așteptă la Alba Iulia. Executantul
a fost anunțat că trebuie protejată starea clădirii împotriva degradărilor.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Când a apărut această problemă? Așa a fost că până
decembrie va fi acoperit.
Dl. Primar răspunde: Dirigintele de șantier nu i-a lăsat să facă treaba pe care și-o propuseseră.
Dl. consilier Korpos Levente:
 La capătul străzii Temető ar trebui o oglindă, precum și un pasaj între Drink și trotuar.
Dl. Primar răspunde: Trecerea de pietoni poate fi vopsită imediat ce vremea o permite, două
oglinzi sunt deja aici. Trei au fost solicitate.
Comentarii din partea domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Székely Álmos,
domnului consilier Gergely József și domnului viceprimar Király Szabolcs.
 Întreabă despre proiectul de echipamente IT pentru școală.
Dl. Primar răspunde: Laptopurile profesorilor vor fi licitate din nou în următorul lot, urmat de
etapa semnării contractului de finanțare.
 Sala de sport.
Dl. Primar răspunde: Achiziția de terenuri este inclusă în buget, cererea este depusă la CNI.
Vorbește despre locul de joacă. Nu este pusă limita de vârstă.

Dl. Primar răspunde: A fost pus.
 Pare cea mai bună acțiune de descotorosire. Felicitări. Ce va fi la intrarea pieței?
Dl. Primar răspunde: Probabil că este necesar extinderea sistemului de canalizare.
 La intrarea în Borzont se construiește podul Mureș?
 Gaze naturale.
Dl. Primar răspunde: În buget a fost aprobat suma pentru planificare. Este în desfășurare
măsurarea topografice al străzilor.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Nu a sosit nicio cerere?
Dl. Primar și secretar general nu știu despre asta.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă există o schimbare în traficul camioanelor?
Dl. Primar răspunde: Sunt sigur că va fi. Mă voi întâlni mâine cu dl. primar.
Dl. consilier Székely Álmos spune: Măturarea și spălarea capetelor străzii a fost o idee
grozavă, felicitări.
Dl. consilier Czirják Lehel: Lucrează la Nagymező curățând șanțurile, și salcii sunt așezați la
marginea șanțului.
Dl. Primar răspunde: Verificăm situația la fața locului.
Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
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