Proces verbal
Încheiat azi la data de 25. mai 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. 99/17.05.2021 și invitată prin invitația Secretarului general al comunei
nr. 1565 din 17.05.2021.
La ședință sunt prezenți toți consilieri.
Președintele de ședință este dl. consilier Gergely József, care anunță ordinile de zi:
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna aprilie,
2. Proiect de hotărâre nr.25/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC GOSPOD SERV SRL
3. Proiect de hotărâre nr.28/2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de
transport și epurare a apelor uzate preluate de SC AQUASERV MAROS SRL de la
Comuna Ciumani,
4. Proiect de hotărâre nr.29/2021 privind aprobarea înființării pe baza OMAI
nr.75/2019 a Serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Ciumani,
5. Proiect de hotărâre nr.30/2021 privind aprobarea modificării Regulamentului de
stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din
comuna Ciumani,
6. Proiect de hotărâre nr.31/2021 privind aprobarea situației financiare al execuției
bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2021,
7. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Cererea unor locuitori de renovare a secțiunii care leagă străzile Rokaly și Akadan.
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi. Toți consilieri sunt de acord.
Dl. Primar propune ca punctul 3 să fie discutat mai întâi, pentru că sunt prezenți primarii
comunelor Joseni și Suseni.
1. Proiect de hotărâre nr.28/2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de
transport și epurare a apelor uzate preluate de SC AQUASERV MAROS SRL de la
Comuna Ciumani,
Dl. Primar aduce la cunoștință că i-a invitat primarii din comunele învecinate, mai departe
prezintă articolele din proiectul de hotărâre și precum și detalierea modului în care au fost
calculați cei 0,55 lei, care include TVA.
Dl. Primar Egyed József prezintă scopul lui Gyervíz și motivul creării a noului serviciu public
și situația actuală, detaliază măsurătorile.
Dl. consilier Czirják Lehel întreabă: Dacă a fost măsurat, se poate știe cât a fost pentru
Ciumani?
Dl. Primar Egyed József răspunde: Cantitatea totală de apă este 4529 m3/zi, Joseni și Borzont
2218 m3, din Ciumani 1795 m³, din Suseni 515,2 m3. Cel mai important lucru este rezolvarea
problemei apei care intră din canalizare, și apa subterană.
Dl. consilier Benedek Árpád: Diferența înseamnă că nu este atât de acoperit cu sistemul de
canalizare?
Dl. primar Egyed József nu este acoperit 100%, poate fi aproximativ 50%. Mai departe
detaliază situația din Suseni în legătura acestuia.

Dl. primar Gál Szabolcs spune: Prețul poate fi menținut atâta timp cât există multă apă. De
asemenea, descrie modul în care funcționează sistemul și costurile.
Comentarii din partea domului administrator Csata Jenő, domnului consilier Székely Álmos,
domnul primar Egyed József răspunde și detaliază situația din satul Valea Strâmbă.
Dl. primar Gál Szabolcs vorbește despre forarea puțurilor și problemele asociate acesteia.
Detaliază ideea că Ciumani asigură apă pentru Joseni.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Cum a fost rezolvat înlocuirea liniei principale până la
hotarul comunei? În ceea ce privește exproprierea de terenuri.
Dl. primar Gál Szabolcs răspunde: A fost o situație norocoasă, există un drum lângă Mureș,
care este o zonă publică, deci nu era nevoie de asta. Dar aceasta nu este o problemă care nu
poate fi rezolvată.
Dl. Primar vorbește despre întrebarea alimentării cu apă în comuna Joseni. Este planificat
pregătirea DALI și a unui studiu. Vorbește despre video inspecție cc tv și despre proiecte.
Comentarii din partea domului consilier Gergely József, domului consilier Czirják Lehel,
domului consilier Székely Álmos și domnului Primar.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 29/2021.
2. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din luna aprilie,
Procesele verbale a fost trimise prin e-mail.
Președintele de ședință supune votării procesele verbale întocmite în luna aprilie. Dintre
consilierii prezenți, adică 13 la număr sunt de acord 11, abținere 2 (Korpos Levente și Székely
Álmos-Szilveszter)
3. Proiect de hotărâre nr.25/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC GOSPOD SERV SRL
Este prezent dl. administrator Gál Attila. Prezintă veniturile, detaliază activitatea și
cheltuielile.
Comentariu din partea domului Székely Álmos.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 28/2021.
Dl. consilier Korpos Levente: Din parcarea cimitirului a fost trimis deșeu selectiv/organic
(lucruri combustibile) la hala cazanului.
Dl. Administrator răspunde: l-au adus și în această dimineață.
4. Proiect de hotărâre nr.29/2021 privind aprobarea înființării pe baza OMAI
nr.75/2019 a Serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Ciumani,
Dl. Primar aduce la cunoștință că modificarea este necesară din motivul achiziționării mașinii
de pompieri. Detaliază reorganizarea pompierilor voluntari și prezintă proiectul de decizie.

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 30/2021.
5. Proiect de hotărâre nr.30/2021 privind aprobarea modificării Regulamentului de
stimulare a protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din
comuna Ciumani,
Dl. Primar spune că este vorba despre programul ”Virágzó Csomafalva”, prezintă
regulamentul și termenele stabilite.
Dl. consilier Korpos Levente: Eu am o propunere, m-a deranjat, că anul trecut cu această
acțiune am expus 2 tone de plastic la marginea drumului. Are propunerea că din acești bani să
achiziționăm 100-200 de ghivece de flori din lemn, să distribuim și aceasta și, în acest sens, în
termen de patru ani cine le-a cerut, să primească.
Dl. primar răspunde că în prezent există 15.000 de lei pentru asta. Încă nu avem posibilitate
pentru realizarea acestuia. Schimbă modul și locul de plantare a florilor. Până nu putem
asigura ghivecele în mod egal, nu este practic.
Dl. consilier Korpos Levente propune să fie anul viitor. În ordinea aplicării.
Comentarii din partea domnului consilier Benedek Árpád și domnului consilier Sándor
Szilveszter.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 31/2021.
6. Proiect de hotărâre nr.31/2021 privind aprobarea situației financiare al execuției
bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2021,
Dl. Primar prezintă situația financiară la părțile cheltuieli și venituri.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 32/2021.
7. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări,
interpelări
Cererea unor locuitori de renovare a secțiunii care leagă străzile Rokaly și Akadan.
Dl. Primar prezintă cererea pentru renovarea părții ce legă străzile comunale Rokaly și
Akadan din data de 20. aprilie.
Dl. Primar spune că este o secțiune rutieră de 2,7 km de aprox. 9450 m². El adaugă că
semnăturile sunt legale, sunt declarate impozabile. Detaliază valoarea estimată a lucrărilor.
Dl. Viceprimar prezintă situația drumurilor și spune că a discutat cu solicitantul.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă ambele sunt în domeniu public.
Dl. Primar răspunde: Drumurile forestiere și de câmp nu sunt toate proprietăți publice, dar
acest lucru este în curs de soluționare.
Dl. consilier Székely Álmos spune că a fost vorba despre restanțe fiscale. Este vorba despre o
singură persoană sau mai multe?
Dl. Primar răspunde: Este vorba despre două persoane. Unul are mai mic.
D-na consilier Nagy Erzsébet întreabă: Cât de folosită este această porțiune de drum?

Dl. consilier Korpos Levente propune: Dacă a fost oferită lucrarea cu mașina, să susținem cu
piatră.
Comentarii din partea domnului consilier Gergely József, domnului viceprimar, domnului
consilier Benedek Árpád, doamnei consilier Nagy Erzsébet, domnului consilier Péter László,
domnului consilier Csata Etele, domnului consilier Czirják Lehel, domnului consilier Csiki
Csaba.
Dl. consilier Benedek Árpád își exprimă punctul de vedere în acest sens.
Dl. consilier Korpos Levente spune că vede că există un grup activ care a făcut deja ceva
împreună și încă vrea să facă ceva. Propune ca ei să primească din piatră.
Dl. Primar cere să precizeze cantitatea.
Dl. consilier Korpos Levente răspunde: 800 de tone.
Dl. Primar întreabă, dacă vom asigura transportul.
Dl. consilier Korpos Levente răspunde: Cu aceasta m-am gândit la ei.
Comentarii din partea domnului consilier Domokos Árpád și domnului consilier Benedek
Árpád.
Dl. Primar spune: Ca prim pas, locația și situația legală a drumului ar trebui clarificate.
Dl. Primar solicită ca cererile care sunt adresate Consiliului Local, să fie semnate de
președintele de ședință sau de comisia de specialitate.
Dl. consilier Székely Álmos spune că a întâlnit cu dl. Király József. Spune că ei lucrau la un
drum de exploatare de câmp, cererea a fost scrisă pentru repararea unui alt drum. Pentru
formularea răspunsului are o propunere.
Dl. Primar spune punctul lui de vedere cu privire la răspuns.
Dl. consilier Korpos Levente propune dacă este posibil din punct de vedere legal, vom ajuta,
chiar și cu acordul de parteneriat menționat deja. Dar mai întâi trebuie verificată partea legală.
Dl. Primar spune că a fost menționată mai sus formularea scopului, ar fi bine să cunoaștem
acest lucru.
Dl. consilier Péter László întreabă: Cât durează clarificarea juridică?
Dl. Primar răspunde: În prezent nu înseamnă mai mult de 2 săptămâni.
Comentarii din partea domnului consilier Benedek Árpád, domnului consilier Péter László,
domnului consilier Gergely József, domnului consilier Czirják Lehel, domnului consilier
Köllő Csaba.
Dl. Primar propune următoarele:
-

Primul pas este clarificarea locației și situația legală a drumului,

- Vom discuta din nou această situație la următoarea ședință cu asistența comisiei de
specialitate.

Dl. consilier Székely Álmos: Nu sunt de acord să facem o distincție cu privire la ce sunt
folosite. Referitor la formularea răspunsului propune că nu ar trebui formulată că un alt drum
este mai importantă, ci că există drumuri care sunt folosite de mai mulți oameni. Pentru ce
este folosit poate fi injurios.
Dl. consilier Köllő Csaba: Ar trebui să ofere un fel de motiv.
Dl. Primar: Va fi un răspuns acum, care include pașii enumerați, adică până la ședința
următoare va fi clarificat locația și situația legală. Pe baza acestui fapt, putem formula un
răspuns concret la următoarea ședință. Până atunci cerem să completează cu oportunitățile.
Dl. administrator Csata Jenő spune că lucrează la creșterea prețurilor la apă și canalizare.
Detaliază măsurarea apelor spre stația de epurare din Joseni.
Dl. viceprimar Király Szabolcs detaliază cantitățile din cadrul acțiunii de descotorosire.
Dl. consilier Korpos Levente felicită pentru punerea în aplicare a acțiunii de descotorosire.
Dl. consilier Gergely József vorbește despre starea drumul la zona Lok.
Dl. Primar răspunde: Trebuie finalizat până la sfârșitul lunii iunie. Detaliază lucrările. Cere
înțelegere și răbdare.
Dl. consilier Benedek Árpád mulțumește că la intersecția Kicsilok a fost salvat izvorul.
Dl. Primar spune că săptămâna trecută a avut loc o ședință în legătură cu reabilitarea
grădiniței, detaliază informațiile. Soluția este rezilierea contractului cu executantul și cu
inginerul. Trebuie o replanificare, actualizarea DALI, dacă este necesar, și trebuie o licitație
din nou. Spune că primim finanțarea, la data de 4 iunie vine un expert, și pe baza acestuia
vom face următorul pas. Speră că, dacă va fi intentat un proces, este posibilă continuarea
lucrării.
Comentarii din partea domnului consilier Székely Álmos, domnului consilier Péter László,
domnului consilier Korpos Levente.
Dl. Primar vorbește despre verificarea de către camera de conturi în legătură cu piatră.
Dl. Primar spune că din bugetul local la partea drumurilor comunale a fost aprobată suma
pentru planificare, dar planificăm și proiectul pentru construirea sistemului de gaze naturale,
dacă proiectul va fi finanțat atunci în termen de doi-trei ani trebuie să începem construirea
rețelei, din acest motiv nu va fi indicat să ne gândim la asfaltarea drumurilor.
Propune că, în Ciumani nu rămân multe drumuri cu macadam, care vor fi reparate în timpul
întreținerii de vară, astfel încât să reziste în următorii doi-trei ani și, dacă este posibil, să ne
ocupăm de DC acum. (DC 61,62,63).
Dl. consilier Korpos Levente: Îl susțin la prima audiere. De asemenea, am vrut să întreb dacă
există planuri de asfaltarea drumurilor forestiere.
Consiliul local este de acord ca să meargă pe această cale.
Dl. Primar spune că la strategie au rămas două discuții. Următorul va fi pe 8 iunie, de la ora
17.

Dl. consilier Korpos Levente: Primim material din care ne putem pregăti?
Dl. Primar răspunde: Acum vor întreba, și opiniile vor fi încorporate în strategie, aceasta nu
este încă supunere.
Dl. Primar aduce la cunoștință că din finanțarea POC au sosit 305 de tablete, care le-am
predat școlii. Mijloacele pentru cadrele didactice termenul pentru depunerea ofertei este
vineri. Pentru cadre didactice, termenul limită pentru depunerea ofertelor este vineri.
Dl. Primar spune că joi la ora 10 va avea loc ședința comitetului local de proprietate, pentru
cei interesați de agricultură, dar așteptăm pe oricine dorește să participe.
Dl. consilier Korpos Levente: Laptopurile vor fi ca tabletele? Cu restricții?
Dl. Primar răspunde: Din câte știu nu, aceasta era o cerință pentru tablete și aplicații.
Dl. Primar spune că la tribunalul București a fost un proces în legătură cu ziarul local cu
CNCD și cu ADEC. Am câștigat în prima instanță, dar încă nu am văzut verdictul, numai
extrasul. Până acum rezultatul este pozitiv, nu s-a anunțat încă că va exista o contestație.
În legătura Facebook am câștigat și aceasta în principiu. Așteptăm anunțarea deciziei, dar
poate fi contestată.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă ce a reușit să discută cu primarul din Gheorgheni despre
traficul de marfă?
Dl. primar răspunde: Nu a spus noutăți, traficul nu începuse din nou, scopul este să revină
până la sfârșitul anului.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Vin aici de la compania electrică? Este un cuib de
barză, o bucată de nailon este agățată pe el, poate fi îndepărtată?
D-na consilier Nagy Erzsébet întreabă: Este bine că există oglinda la strada Temető, dar parcă
ar fi mutat-o cineva.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă există progrese cu electricitatea în pădure?
Dl. Primar răspunde: Nu este.
Dl. consilier Korpos Levente: De la școală mică, au indicat că, uitându-se la schița de la
intrarea principală, spațiul nu este potrivit pentru toalete.
Dl. Primar răspunde: A fost întrebat inginerul, cele două părți trebuie să discute.

Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
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