Proces verbal
Încheiat azi la data de 25 martie 2019. la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 54 din 13 martie 2019.
La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește motivat d-na consilier Molnár Eszter și dl
consilier Bendek Árpád.
Președintele de ședință este dl. consilier Székely Álmos, care anunță ordinile de zi.
a) Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier local Csata Jenő;
b) Proiect de hotărâre privind reconstituirea Comisiei de validare;
c) Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Király Szabolcs,
următorul supleant pe lista UDMR la alegerile locale organizate la data de 5 iunie 2016;
d) Proiect de hotărâre privind reconstituirea noilor comisii de specialitate în cadrul
Consiliului Local Ciumani;
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale;
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările „Reabilitarea și
extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”;
g) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2018 a comunei
Ciumani;
h) Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale temporar vacante de
referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei
Ciumani;
i) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al
Primarului comunei Ciumani;
j) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 17/2017 privind aprobarea
Contractului de concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei
Ciumani;
k) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Președintele de ședință supune votării, toți consilieri sunt de acord.
Dl. Primar propune un moment de reculegere în amintirea lui Lázár László, consilier din
localitatea înfrățită Dány.
a. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier local Csata
Jenő;
Dl. Primar spune că Csata Jenő, ca consilier local, a depus demisia pentru că este angajat în
funcția de administrator al Serviciului Public de Apă și Canalizare Ciumani
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10
la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 14 /2019.
b. Proiect de hotărâre privind reconstituirea Comisiei de validare;

Dl. Primar spune că Dl. Csata Jenő a fost membru în Comisia de validare, în urma demisiei
dânsului poziția trebuie ocupată de către un alt consilier. Dl. Viceprimar își asumă această
poziție.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 10
la număr sunt de acord 10, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 15 /2019.
c. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Király Szabolcs,
următorul supleant pe lista UDMR la alegerile locale organizate la data de 5 iunie
2016;
A sosit dl. consilier Benedek Árpád.
Dl. Primar spune că organizația UDMR a dovedit calitatea de membru a lui Király Szablcs,
pe lista electorală el este următorul membru.
Comisia de validare reconstituită validează mandatul d-lui Király Szabolcs, întocmind în
acest sens un proces verbal.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 16 /2019.
Dl. Király Szabolcs a depus jurământul pentru funcția de consilier local.
d. Proiect de hotărâre privind reconstituirea noilor comisii de specialitate în cadrul
Consiliului Local Ciumani;
Dl. Primar propune pe Király Szabolcs în comisiile de specialitate în locul lui Csata Jenő.
Comisiile de specialitate vor convoca ședințe unde vor decide rolul d-lui consilier Király
Szabolcs în comisiile respective.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 11, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 17 /2019.
e. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale;
Dl. Primar spune că și în anul 2016 a fost aprobat această hotărâre. Valoarea sumei maxime,
care poate fi anualtă conform legii este de 40 lei.
Este anexat lista datornicilor.
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă de ce anularea datoriilor e mai simplă, decât executarea
silită.
Dl. Primar răspunde: Lista cuprinde și oameni decedați, și persoane care nu sunt capabili să
plătească, sau nu se găsesc.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 18/2019.

f. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările
„Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani,
județul Harghita”;
Dl. Primar spune că a fost finalizat planul tehnic pentru lucrările „Reabilitarea și extinderea
sistemului de canalizare menajeră”, cuprinde parametrii, costul este ajustat la DALI.
Lucrările sunt planificate în zonele turistice Veresvirag, și Lok, dar vor exista lucrări la
stațiile de pompare (școala Szilágyi, strada Habák, podul Mureș etc. ), vor fi montate două
electropompe multifuncțională, și va fi cumpărată o unitate compactă de curățare Flexjet
pentru deblocarea și curățirea țevilor de canalizare cu diametru maxim de 300 m.
D-na Csata Andrea: De mai multe ori sa spus, că, consiliul are intenția de a ajuta proprietarii
caselor de pădure la racordare.
Dl. Primar răspunde că la domeniu privat nu se pot efectua lucrări din finanțare europeană,
din punctul dânsului de vedere realizarea acestei investiții este un mare ajutor.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă la finalul lucrărilor racordarea va fi obligatoriu.
Dl. Primar răspunde că nu este obligatoriu, dar proprietarii sunt obligate din punct de vedere
al legii protecției mediului să se racordeze la sistemul de canalizare, dacă este construit.
Primăria are intenția de a oferi proprietarilor posibilitatea de funționare a caselor într-un mod
ecologic. În teritoriul comunei se poate obliga. În interiorul comunei este obligatorie, în
zonele turistice nu.
Dl. consilier Székely István întreabă cum va fi rezolvată facturarea canalizării.
Dl. Primar răspunde: Mai avem timp, dar ar fi bine să ne gândim la această problemă înainte
de începerea lucrării.
Dl. consilier Székely Álmos propune un contor plasat la limita comunei, și împărțirea
consumului măsurat între proprietarii zonelor turistice.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 11, 1 abținere (Csata Andrea) se adoptă HOTĂRÂREA nr. 19/2019.
g. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2018 a comunei
Ciumani;
Dl. Primar prezintă sumele și procentele la venituri și la cheltuieli.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: La gestionarea deșeurilor suma care a fost planificată
nu a fost cheltuită.
Dl. Primar răspunde că această sumă include saci, autocolante, eco WC-uri pentru
evenimente, dar venitul nu acoperă această sumă, aprox. 33% trebuia plătită.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 20/2019.
h. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale temporar vacante
de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului
comunei Ciumani;
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Postul este ocupat?

Dl. Primar răspunde că o colegă este la concediu de maternitate, dar acest post va fi doar
temporar transformat.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 21/2019.
i. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al
Primarului comunei Ciumani;
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă dacă există schimbări.
Dl, primar răspunde cu nu.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 22/2019.
D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă există o sumă pentru aceasta.
Dl. primar răspunde: Da, există.
j. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 17/2017 privind aprobarea
Contractului de concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a
comunei Ciumani;
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și necesitatea modificării. Propune suma de 400
lei/tonă, pentru colectarea și transport, de ex. deșeuri provenite din demolare. Consultând cu
firma, a cerut descotorosire de două ori pe an. Deșeurile selective vor fi transportate gratuit.
Dl. consilier Székely Álmos propune extinderea gamei de deșeuri selective.
Dl. Primar răspunde că și despre această problemă vrea să discute cu administratorul firmei.
D-na Consilier Csata Andrea spune că a vrut să plătească taxa de salubritate, dar nu a putut.
Întreabă, cât va crește taxa.
Dl. Primar spune că a vrut să vorbească despre această problemă la probleme curente.
Deocamdată numai pentru luna aprilie se poate cumpăra autocolantul, noul sistem va intra în
vigoare la 1 mai. Dar înainte de asta vrea să înainteze consiliului local și locuitorilor
modificările propuse.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 23/2019.
k. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Primar descrie propunerea lui în legătura cu sistemul de salubrizare. Din ziua de mâine va
fi adus public.
Dl. consilier Székely Levente întreabă dacă a fost calculată cu prețul propus.
Dl. Primar răspunde: Da, a fost.

Dl. consilier Benedek Árpád crede că dacă toți locuitorii plătesc taxa obligatorie, cantitatea
de gunoi pusă la hotarul comunei va scădea.
Dl. Primar aduce la cunoștință că va fi organizat o descotorosire, împreună cu Salubriserv.
Propune că numai gospodăriile care au plătit pentru transportul deșeurilor să poate utiliza
descotorosirea.
Dl. Consilier Székely Álmos spune că nu este de acord cu dl. Primar. Propune din punctul
dânsului de vedere nu ar trebui să fie restricționare acum, numai după începerea noului
sistem.

Dl. Primar cere membrilor consiliului local să pregătească raportul pentru anul trecut, și să
predea locțiitorului secretarului.

Dl. Primar aduce la cunoștință că următoarea ședință va fi la 15 aprilie, și va fi o hotărâre în
legătură cu bugetul local.

Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost aprobată cererea de finanțare pentru dotarea Centrului
Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale.

Dl. Primar spune că mâine la biserică, la ora 16 va fi o comemorare pentru dl. consilier Lázár
László din localitatea înfrățită Dány

Dl. Primar aduce la cunoștință că la proiectul de modernizarea străzilor neasfaltate a fost o
verificare, totul a fost în regulă.

Dl. Primar atrage atenția asupra reducerii taxei de 10%.

Dl. Primar cere de la membrii consiliului local să verifice procesele verbale din ședințe,
pentru că trebuie să fie aprobate.

Dl. Primar spune că mâine va fi organizat la sala de cununie lansarea cărții lui Köllő Miklós.

Dl. Viceprimar spune că se pregătește poarta secuiască pentru Dány.

D-na Csata Andrea întreabă despre subvenție pentru SPAC care se află în buget.

Dl. consilier Székely István cere schimbarea gazonului artificial la terenul de fotbal.
Dl. Primar răspunde că deja la anul trecut au fost solicitate oferte de preț.
Este o chestiune de a fi folosit doar pentru fotbal sau la alte sporturi. Este, de asemenea,
dependent de vreme atunci când poate fi pus în operă în mod corespunzător.

Dl. Administrator al SPAC-ului cere modificarea termenului la o sarcină.
D-na consilier Csata Andrea în ceea ce privește bugetul, propune de exemplu, că la Căminul
Cultural, la moară, la baia comunală. să fie desemnați responsabili pentru întreținere.
Dl. Primar răspunde că scările căminului cultural vor fi reparate anul acesta, și ar fi bine ca
alte lucrări să fie rezolvate din finanțare. Baia comunală este verificat săptămânal de către
administrator.

Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă se poate demola panoul din centrul comunei.
Dacă se poate, propune demolarea acestuia.

Dl. Primar spune că la LEADER există 22 mii de euro, a discutat cu un arhitect despre
planuri și a cerut opinia. El recomandă renovarea trotuarul, și rezolvarea problemei din cauza
pârâului ENKE în centrul comunei.

D-na consilier Csata Andrea propune că intrarea la școală să fie din partea Enke, pentru că
discutând cu conducerea școlii a aflat că este o problemă că intrarea pentru copii și pentru
mașini este aceleași.
Dl. Primar răspunde.

D-na consilier Csata Andrea spune că își amintește că a trimis niște posibilități de finanțare.
Dl. Primar răspunde dacă se poate limita e bine, dar trebuie să verifice mai bine. Când a avut
loc o întâlnire la școală era vorba de a obține încălzirea din cazanul primăriei. În acest caz în
curtea școli se poate demola cazanul și magazia de lemn.

Dl. consilier Korpos Levente spune că a văzut că gropile sunt desemnate.
Dl. Primar spune că a cerut colegilor să facă o evaluare.

Dl. consilier Székely Levente propune repararea drumurilor de câmp, prin clacă.
Dl. Primar răspunde că acest lucru este menționat și în cererea adresată Consiliului Județean,
subliniind claca.

Dl. Consilier Székely Álmos spune că a existat o decizie, dacă cineva ocupă domeniul public
trebuie să plătească taxă.
Dl. Primar răspunde da există această hotărâre, dar nu a fost verificat problema.

Dl. consilier Székely Álmos întreabă dacă va fi organizată adunare comunală.
Dl. Primar răspunde: Până când nu este buget nu a planificat deocamdată sunt ocupate datele
de 7 și 14 aprilie.

Dl. consilier Székely Álmos întreabă despre chestionarul de satisfacție.
Dl. Primar spune că despre aceasta mai devreme a fost vorba, dar la următoarea ședință
prezintă rezultatul.

Dl. consilier Korpos Levente întreabă despre terenul de fotbal.
Dl. Primar răspunde, au discutat cu dl. deputat Bende Sándor, el propune programul de
finanțare la CNI. Cu ajutorul Dl.-lui Csata Jenő au contactat proprietarii terenurilor
învecinate.

D-na Csata Andrea întreabă dacă va rămâne lângă râul Mureș.
Dl. Primar răspunde da.

Dl. Consilier Király Szabolcs consideră incorporarea observațiilor și opiniile tineretului în
viața satului.
Nefiind alte probleme de discutat, se încheie ședința.
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