Proces verbal
Încheiat azi la data de 22. iunie 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. 104/15.06.2021 și invitată prin invitația Secretarului general al comunei
nr. 1954 din 15.056.2021.
La ședință sunt prezenți toți consilierii.
Președintele de ședință este dl. consilier Gergely József, care anunță ordinile de zi:
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna mai,
2. Proiect de hotărâre nr.32/2021 privind rectificarea HCL nr.6/2021 privind aprobarea
modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani,
3. Proiect de hotărâre nr.33/2021 privind înființarea unui post de natură contractuală
asistent social șa SPAS Ciumani,
4. Proiect de hotărâre nr.34/2021 privind aprobarea dării în administrare și exploatare a
canalului colector a comunei Ciumani,
5. Proiect de hotărâre nr.35/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și
utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani,
6. Proiect de hotărâre nr.36/2021 privind organizarea celei de al 22-lea ediții a Zilelor
Comunei Ciumani,
7. Proiect de hotărâre nr.37/2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru
finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată,
8. Proiect de hotărâre nr.38/2021privind modificarea HCL nr.27/2021 pivind 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,
9. Proiect de hotărâre nr.39/2021 privind modificarea Programului achizițiilor publice
pe anul 2021 al comunei Ciumani,
10. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilierii sunt de acord.
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna mai,
Procesul verbal a fost trimis prin e-mail.
Președintele de ședință supune votării procesul verbal întocmit în luna mai.
Dintre consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (Korpos Levente și
Székely Álmos-Szilveszter)
2. Proiect de hotărâre nr.32/2021 privind rectificarea HCL nr.6/2021 privind
aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Ciumani,

Dl. primar aduce la cunoștință că instituția prefectului a solicitat modificarea, este vorba de
terenurile aflate sub magazinul de lapte, cabinetul medical, terenul din centrul comunei și
clarifică terenul școlii primare.
Secretarul general spune că metrul pătrat de la punctul A a fost schimbat și că numerele de
carte funciară trebuiau introduse în datele de identificare, trebuia să se dea o descriere mai
detaliată a clădirii, și la unul s-a schimbat codul.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 33/2021
3. Proiect de hotărâre nr.33/2021 privind înființarea unui post de natură
contractuală asistent social șa SPAS Ciumani,
Dl. Primar spune că la Centrul Social este posibil să se creeze acest post, pentru că colega are
studii corespunzătoare, și are și acreditarea pentru serviciile sociale. Prezintă proiectul de
hotărâre.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 34/2021
4. Proiect de hotărâre nr.34/2021 privind aprobarea dării în administrare și
exploatare a canalului colector a comunei Ciumani,
Dl. Primar spune că în anul 2016 rețeaua a fost predată SPAC pentru administrare. În
domeniul public există două articole, partea 1/3 din stația de epurare și partea 1/3 din canalul
de colectare, propune predarea serviciului public pentru administrare.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 35/2021
5. Proiect de hotărâre nr.35/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare
și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani,
Dl. Primar spune că regulamentul este necesar pentru autorizarea terenurilor de joacă renovată
și vechi, luând în considerare legislațiile. Prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Gergely József întreabă: Este afișat regulamentul complet?
Dl. Primar răspunde: Nu este afișat tot regulamentul, dacă va fi aprobat, trebuie afișat.
Dl. consilier Gergely József propune afișarea părților care se ocupă de amenzi, pentru
accentuare.
Dl. consilier Korpos Levente spune că i s-a spus că unul dintre carabinere a fost uzat la unul
dintre leagănele de la locul de joacă Somlyóvölgye, sau că au vrut să-l taie.
Dl. consilier Király Szabolcs spune că nu a fost șlefuit, au fost montate corespunzător, vor
verifica mâine dimineață.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Executantul trebuie prezintă autorizație din partea
autorității competente, din cauza protecției copiilor?

Dl. Primar răspunde: Adoptarea regulamentului este necesară pentru acordarea de licențe la
cererea autorității competente. De asemenea, detaliază construcția locului de joacă.
Dl. consilier Benedek Árpád propune ca lângă școala Szilágyi să fie un gard lângă șanț,
deoarece copiii pot fugi cu ușurință în stradă.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Nu este prea riscant să funcționeze fără autorizație? Dna Csata Andrea a propus aceasta de demult, răspunsul a fost că există un pârâu în apropiere
și este periculos. S-a schimbat ceva de atunci?
Dl. Primar răspunde: Am devenit mai optimiști. Banca este acolo, astfel încât părinții să poată
supraveghea copiii de acolo, suntem încrezători că poate funcționa fără autorizație, din acest
motiv este pe ordinea de zi regulamentul, ca să putem obține autorizația.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 36/2021
6. Proiect de hotărâre nr.36/2021 privind organizarea celei de al 22-lea ediții a
Zilelor Comunei Ciumani,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și programul planificat.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre primirea pelerinilor ecvestrice.
Dl. Primar spune este organizat cu cooperarea domnului Domokos Árpád, detaliază
programul.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 37/2021
7. Proiect de hotărâre nr.37/2021 privind aprobarea Regulamentului privind
regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei
Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de
interes local, modificată,
Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost publicat, au fost depuse cereri, dar din anumite motive
au fost excluse. Detaliază modificările.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 38/2021
8. Proiect de hotărâre nr.38/2021privind modificarea HCL nr.27/2021 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 este vorba despre programul anual al finanțărilor nerambursabile,
modificarea este că suma alocată pentru aceasta va fi anunțată împreună, nu separat pe
domenii.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 39/2021

9. Proiect de hotărâre nr.39/2021 privind modificarea Programului achizițiilor
publice pe anul 2021 al comunei Ciumani,
Dl. Primar spune la punctul 3 s-a redus valoarea (referitor la lucrări de înregistrare sistematică
în sectoare cadastral). Din acest motiv este necesar modificarea.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 40/2021
10. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări:
Dl. Primar spune că data trecută a fost prezentat Decizia nr. 38/2020/1 a Camerei De
Conturi Harghita și Decizia nr. 41/2017/4.
Secretarul general completează cu următoare informații: termenul a fost prelungit până la 30
noiembrie pentru prima și 10 decembrie pentru a doua.
Dl. Primar spune că ar fi trebuit aprobat anul trecut, este vorba despre două proiecte de
hotărâre, privind numele străzilor și nomenclator stradal. Dl. primar spune că a fost format o
comisie și programul lucrărilor. Există o listă despre denumirea străzilor pe baza domeniului
public. Dl. primar prezintă detaliat străzile.
Comentarii din partea domului consilier Benedek Árpád, domului consilier Székely Álmos,
domului consilier Csiki Csaba, domului consilier Csata Etele, domului consilier Korpos
Levente, domului viceprimar Király Szabolcs, domului consilier Péter László.
Referitor la DC 61, 62, 63 secretar general are o propunere.
Dl. Primar spune că după aprobarea denumirilor stradale, pasul următor este aprobarea
nomenclatorului stradal, începând de la numărul 1, separat numere pare și impare.
Dezavantajul este că modifică adresa, datele firmelor etc. Prezintă legislația în vigoare.
Dl. consilier Gergely József propune ca oamenii să fie ajutați la schimburi de documente.
Chiar și în accelerarea administrării.
D-na consilier Nagy Erzsébet oferă că la strada Kis adună informațiile și opiniile despre
denumire străzi.
Stabilirea unui nou preț al apei și al tarifului la canalizare.
Este prezent dl. administrator Csata Jenő, spune că au fost calculate prețurile noi, apa 2,62 lei,
canalizarea 1,10 lei, momentan atât putem planifica, sumele nu conțin TVA, în plus, există și
o taxă de epurarea apelor. La sfârșitul anului se poate modifica, când vor fi predate stațiile de
pompare.
Comentarii din partea domnului Consilier Székely Álmos și doamnei Consilier Nagy
Erzsébet.
Dl. administrator Csata Jenő conform sistemului de criterii, își prezintă raportul pentru
ultimele 2 luni, vorbește despre întreruperi, practici de stingere a incendiilor, incendii.

Dl. consilier Székely Álmos întreabă cât de dificile sunt întreruperile?
Dl. Administrator răspunde: Sunt dificile.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Publicarea numelor datornicilor ar fi eficient?
Dl. administrator Csata Jenő răspunde: Nu cunosc contextul juridic al acestui lucru.
Comentarii din partea doamnei consilier Nagy Erzsébet, domnului consilier Székely Álmos
domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Sándor Szilveszter și domnului
consilier Czirják Lehel.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Ce sunt aceste săpături?
Dl. Administrator răspunde: Racordări. La lucrările de întreținere vor fi reparate.
Dl. Primar spune că a fost efectuată o inspecție la fața locului a cererii privind starea
drumurilor. Descrie situația acestor drumuri, care sunt parțial în domeniul public. Nu a primit
niciun răspuns cu privire la oportunitate.
Comentarii din partea domnului consilier Gergely József și domnului consilier Czirják Lehel.
Dl. Primar spune că drumurile de câmp au fost clasificate după un sistem de criterii pentru
reparații. Ne vom ocupa de lucrări pe baza deciziei comisiei de specialitate. Descrie criteriile.
Dl. Primar spune că din Fondul de dezvoltare rurală se poate depune cerere de finanțare
pentru reabilitarea drumurilor de câmp. Va fi actualizat PT.
Dl. Primar spune că pe 4 iunie a fost aici un expert judiciar cu privire la situația grădiniței și a
fost aici reprezentantul executantului. Proiectantul va actualiza planul gratuit. Cu executantul
au ajuns la un acord, vor rezilia contractul. Vorbește despre constatarea daunelor. Așteptăm
opinia expertului. Scopul este de a-l aduce sub acoperiș cu o nouă ofertă și un nou executant
înainte de iarna acestui an.
Dl. consilier Korpos Levente: Trebuie un nou PT?
Dl. Primar răspunde: Nu este nevoie, avem nevoie de un PT actualizat cu completarea listei de
materiale.
Dl. Primar vorbește despre organizarea decernării titlurilor. Completează informațiile privind
titlul de cetățean de onoare. Anul acesta li se va acorda premiul Pro Urbe și premiul merit al
consiliului local. Propune premiul Pro Urbe fostului viceprimar Jánosi Borsos Attila. Premiul
merit al consiliului local pentru dl. Székely Levente, dl. Köllő Gábor, dl. Orbán Vilmos. Toți
consilierii sunt de acord.
Dl. Primar vorbește despre programele zilelor comunei, unde îi invită pe membrii consiliului
local. Detaliază invitațiile din localitățile înfrățite și programele.
Primarul vorbește despre gropi, reparații de drumuri.

Dl. consilier Köllő Csaba spune că la școală se înființează o asociație sportivă, la care cere o
mică contribuție. Scopul este de a stimula viața sportivă.
Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gergely József
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