PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 17 august 2020 la ședința extraordinară a Consiliului Local
Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.92 din 13 august 2020 și cu
Invitația Secretarului general nr.2736 din 13.08.2020. Ședința se ține pe baza HCL
nr.16/2020.
Președintele de ședință este D-na consilier Csata Andrea.
La ședință sunt prezenți toți consilierii în funcție.
Ordinile de zi sunt:
1.Prelucrarea Deciziei nr.38/07.08.2020 privind înlăturarea unor deficiențe constatate și
consemnate în Raportul de audit financiar nr.1026/10.07.2020 încheiat de Camera de Conturi
Harghita în urma acțiunii de verificare privind Auditul financiar asupra contului anual de
execuție bugetară.
2. Prelucrarea Deciziei nr.41/2017/3 din 24.07.2020 de prelungire a termenului pentru
realizarea măsurilor dispuse prin pct.II.1 din Decizia nr.41/27.12.2017 a Camerei de Conturi
Harghita.
3. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Materialul ședinței a fost comunicat membrilor Consiliului Local prin email. Toți au luat la
cunoștință. De fapt rezultatul verificărilor efectuate din partea Camerei de Conturi Harghita,
au fost prezentate membrilor Consiliului Local Ciumani la ședințele anterioare împreună cu
deficiențele constatate.
1. Referitor la prima ordine de zi, dl. consilier Korpos Levente întreabă:
- cine sunt cei 7 persoane fizice și persoana juridică?
- cine trebuie să plătească suma de 20.000 lei?
- Camera de Conturi pe cine învinovățește din cadrul angajaților Primăriei?
D-na secretar general răspunde următoarele:
-Cei 7 persoane fizice și persoana juridică, care sunt datori bugetului local, nu sunt
nominalizați nici în procesul verbal și nici în decizia Camerei de Conturi Harghita. Am putea
întreba colegii de la Compartimentul impoziteși taxe, însă aceste informații sunt secrete
fiscale. Citez artocolul din Codul de procedură fiscală:
" ART. 11 Cod de procedură fiscală
Secretul fiscal
(1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat sa pastreze secretul asupra
informatiilor de care a luat cunostinta ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

(2) In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele
referitoare la contribuabil/platitor, cum ar fi: datele de identificare, natura si cuantumul
obligatiilor fiscale, natura, sursa si cuantumul veniturilor, natura, sursa si valoarea bunurilor,
plati, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, incasari, deduceri, credite, datorii,
valoarea patrimoniului net sau orice fel de informatii obtinute din declaratii ori documente
prezentate de catre contribuabil/platitor sau terti. "
- Suma de 20.000 lei va fi încasată de la cei care le datorează, însă în cazul în care acest
lucru nu va fi posibil, atunci dl. Primar va emite o dispoziție cu privire la responsabili și cu
privire la gradul de responsabilitate, în măsura cărora se vor recupera prejudiciile.
- Camera de Conturi Harghita nu a nominalizat responsabilii. Ceea ce știu este că Dl.Primar,
D-na contabilă și colegii de la Compartimentul impozite și taxe au fost întrebați și a trebuit să
dea note de relații cu privire la această problemă.
Dl.consilier Korpos Levente în cunoștința acestora nu mai solicită nominalizarea
persoanelor care datorează cei 20.000 de lei.
D-na președinte de ședință întreabă dacă aceste decizii trebuie votate.
D-na secretar general răspunde că nu trebuie votate. A trebuit numai să fie prelucrate la
ședința de consiliu.
D-na secretar general întreabă dacă mai sunt întrebări, nelămuriri.
Nefiind alte probleme, D-na președinte de ședință încheie ședința.
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