Proces verbal
Încheiat azi la data de 30. martie 2020. la ședința extraordinară a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată la inițiativa D-lui Primar Márton László-Szilárd, cu Dispoziția
Primarului comunei Ciumani nr.33 din 27 martie 2020 și invitată prin Invitația secretarului
general al comunei nr.925 din 27.03.2020.
La ședință sunt prezenți 12 consilieri, lipsește dl. consilier Benedek Árpád.
Președintele este dl. Benedek Árpád, înlocuiește dl. Consilier Király Szabolcs, cine anunță
proiectul ordinii de zi.
1. Aprobarea procesului verbal întocmit la ședința din februarie 2020
2. Proiect de hotărâre nr.10/2020 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Harghita
3. Proiect de hotărâre nr.12/2020 privind aprobarea valorificării a 10.000 to piatră spartă
andezit
4. Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2020
pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare-SPAC Comuna Ciumani
5. Proiect de hotărâre nr.14 privind stabilirea taxelor special la Serviciul Public de Apă și
Canalizare-SPAC a communei Ciumani
6. Proiect de hotărâre nr.15 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC
GOSPOD SERV SRL pe anul 2020
7. Proiect de hotărâre nr.16 privind transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani în
administrarea Școlii Gimnaziale ”Kollo Miklos” din Ciumani, a terenului și clădirilor
grădiniței nou construite
8. Proiect de hotărâre nr.17/2020 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul
Harghita”
9. Proiect de hotărâre nr.18/2020 privind aprobarea contractului de voluntariat modificat
10. Proiect de hotărâre nr.19/2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli consolidate general al comunei Ciumani pe anul 2020
11. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Dl primar propune două proiecte de hotărâre:
- Proiect de hotărâre nr.20/2020 privind arobarea Regulamentului privind desfășurarea
ședințelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de urgență
- Proiect de hotărâre nr.21/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările
”Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csaloka , Comuna Ciumani, Județul Harghita”
Împreună cu modificări președintele de ședință supune votării. Toți consilieri prezenți sunt de
acord.
1. Aprobarea procesului-verbal întocmit la ședința din februarie 2020
Dl. consilier Korpos Levente a cerut prin e-mail: data trecută la punctul 6 am întrebat despre
zona pieței. Aș dori ca procesul să include întrebarea și răspunsul.
Király Boglárka referent răspunde: Dl. consilier Korpos Levente: Piaţa şi zona în care sunt
planificate sala şi terenul de sport, cartea funciară este în regulă? Am auzit, că ceea ce vrem
să cumpărăm nu este în regulă. Dl. Primar răspunde: Cartea funciară nu este în regulă, nu este
intabulat, dar din anul 1999 este inclus în domeniul public 1,14 ha.

Președintele de ședință supune votării. Dintre consilierii prezenți, adică 12 la număr sunt de
acord 12.
2. Proiect de hotărâre nr.10/2020 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Harghita
Dl. Primar spune că este vorba despre modificarea statutului ADI Harghita, prezintă proiectul
de hotărâre. Spune că statutul asociației se modifică la scopul privind turismul și la capitolul
venitur,i unde în fiecare an trebuie acceptată contribuția membrilor.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 7/2020.
3. Proiect de hotărâre nr.12/2020 privind aprobarea valorificării a 10.000 to piatră
spartă andezit
Dl. Primar spune că anul trecut nu a participat nimeni la licitație. Acum este primăvară şi
speră că vor fi cumpărători, propune aprobarea valorificării a 10.000 to piatră spartă andezit.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 8/2020.
4. Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea criteriilor de performanță stabilite pe
anul 2020 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare-SPAC
Comuna Ciumani
Dl. primar prezintă criteriile de performanță propusă administratorului SPAC.
Dl. consilier Székely Levente menține că la punctul 2. avizul DSP este valabil până în ziua de
mâine. Avem răspuns că este prelungit sau trebuie aplicat 5%?
Dl. Primar răspunde: crede că este, dacă a fost acceptat până la 31 martie.
Dl consilier Korpos Levente întreabă: Criteriile au fost consultat cu administrator?
Dl. primar răspunde: Da.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 9/2020.
5. Proiect de hotărâre nr.14 privind stabilirea taxelor special la Serviciul Public de Apă și
Canalizare-SPAC a comunei Ciumani
Dl. Primar aduce la cunoștință că este vorba despre taxe pentru activitățile care trebuie
plătite serviciului public, lucrări la care locuitorii trebuie să contribuie. Sunt enumerate 15
sugestii.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: la punct Schimbare apometru: locuitorul trebuie să
plătească dacă este vina lui sau în toate cazurile?
Dl. Primar răspunde: Nu trebuie, dacă este în garanție contorul nu trebuie plătit. Dacă clientul
a provocat paguba el trebuie să plătească.
D-na consilier Csata Andrea solicită să fie introdus la punctul 7, dacă clientul a provocat
paguba.

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 12
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 10/2020.
6. Proiect de hotărâre nr.15 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC
GOSPOD SERV SRL pe anul 2020
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre. Spune că este acum pe ordinea de zi, deoarece poate
fi adoptat după ce este aprobat bugetul general al comunei.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: dacă vine administratorul nu trebuie să așteptăm?
Dl. Primar răspunde: Depinde dacă sunt întrebări cu privire la buget.
Dl. consilier Székely Álmos spune: Aș dori să întreb până când va fi administratorul
GOSPOD SERV. El a vrut să demisioneze demult.
Dl. Primar răspunde: În acest moment nu este depusă demisia.
Dl. consilier Korpos Levente: Am spus până când nu rezolvă datoria nu aprobăm demisia.
Acum este posibil. Este un secret deschis, nu sunt mulțumit cu el.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică
12 la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 11/2020.
7. Proiect de hotărâre nr.16 privind transmiterea din domeniul public al comunei
Ciumani în administrarea Școlii Gimnaziale ”Kollo Miklos” din Ciumani, a terenului
și clădirilor grădiniței nou construite
Dl. Primar spune că în mare parte totul este deja achiziţionat, ARACIP a fost aici. În luna
septembrie începe educația, pentru că așa a fost aprobat rețeaua școlară. Rămâne în domeniul
public, va fi transmis în administrarea școlii, obiectele de inventar vor fi transmise din
domeniul privat.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: încălzirea a fost rezolvată?
Dl. Primar răspunde: Da.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: Care a fost problema?
Dl. Primar răspunde: Executantul nu a instalat corect schimbătorul de căldură.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 12/2020.
8. Proiect de hotărâre nr.17/2020 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Ciumani,
județul Harghita”
Dl. Primar spune că ar trebui să fie în timpul unui proiect. Cuprinde: planificarea, executarea,
verificarea.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 13/2020.

9. Proiect de hotărâre nr.18/2020 privind aprobarea contractului de voluntariat
modificat
Dl. Primar aduce la cunoștință că despre modificare au discutat cu voluntarii. Modificarea:
20m³/luna de apă și scutirea taxei de gunoi ar trebui să fie gratuite pentru voluntarii activi.
Pentru obținerea acestuia într-o luna trebuie să fie activ minim 50%. În plus exclusiv trebuie
să verifică gospodăriile din comună de două ori pe an din punctul de vedere al protecției
împotriva incendiilor. La punctul 1.2. h în timpul stării de urgență patrulează în teritoriul
comunei. Momentan până la zona turistică Lok fac patrula.
Dl. consilier Király Szabolcs întreabă: Va fi suficient combustibil pentru patrula de noapte?
Dl. Primar: Noi achiziționăm pentru ei, va fi suficient.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Într-o noapte două persoane fac serviciul de patrulare
sau doi câte doi.
Dl. Primar răspunde: Două persoane.
Dl. consilier Székely Álmos întreabă: ce înseamnă acesta? Ei merg pe fiecare stradă?
Dl. Primar răspunde: merg în jurul comunei de două ori.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: dacă și ei trebuie să cânte imnul românesc?
Dl. Primar răspunde: Nu.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Dacă vreau să fiu voluntar, trebuie să întreb aici?
Dl. primar răspunde: aceasta este un alt tip de voluntariat la care se gândește d-na consilier și
este coordonată de colega Sövér Adél.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 14/2020.
10. Proiect de hotărâre nr.19/2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli consolidate general al comunei Ciumani pe anul 2020
Dl. Primar aduce la cunoștință că în timpul stării de urgență dacă sunt venituri se poate
rectifica bugetul: de la Consiliul Județean am primit 20.000 de lei și 47.000 de lei sunt
venituri suplimentare din returnarea cheltuielilor juridice. Costurile de carantină (apar și la
venituri și la cheltuieli) propune 47.000 de lei, va fi rambursat de Ministerul Sănătății Publice,
este planificat pe baza unui contract cu DSP. Puteți vedea din presă că cei 20.000 de lei
returnă comunelor pentru achiziționarea aparatului respirator. Trebuie să fie inclus, dar și
spitalul a primit. Cheltuieli de judecată în două cazuri sunt de 2.900 de lei. Din cei 20.000 de
lei, 10.000 de lei a fost oferită pentru cabinetul medical, pentru a cumpăra echipamentul
necesar situației. Cere acordul membrilor.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Aceasta este din 47.000 de lei?
Dl. Primar răspunde: Nu. Este din 20.000 de lei.

Dl. Primar spune că de la garda de mediu a revenit 15.000 de lei, propune punerea la capitolul
străzi. Cheltuieli de judecată propune la grădiniță, ce nu a fost încadrat în plan, pentru
completarea acestuia.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: despre ce fel de cheltuieli de judecată este vorba?
Dl. Primar răspunde: Garda de mediu și un proces cu o doamnă din comună.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: La costurile de carantină aparține aici dacă în teritoriul
comunei sunt în carantină și îngrijirea lor?
Dl. Primar răspunde: Numai pentru ei.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: persoanele care nu au nici un venit, ar putea fi incluse?
Dl. Primar răspunde: Aceasta poate fi cheltuit numai pentru costurile centrului de carantină.
Pentru a face cumpărături pentru persoane fizice, nu ştie că există vreo posibilitate.
Dl. consilier Korpos Levente propune achiziționarea de măşti și mănuși de protecție pentru
pompierii voluntari.
Dl. Primar răspunde: Toţi cei care au o relație contractuală cu primărie, asigurăm echipament
de protecție.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 15/2020.
11. Proiect de hotărâre nr.20/2020 privind aprobarea Regulamentului privind
desfășurarea ședințelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de
urgență
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre: are 3 articole. Prezintă regulamentul. Aceasta este
în cazul dacă virusul se răspândeşte. În grupul yahoo se poate comenta, votarea se poate face
pe orice mijloc de comunicare. Ulterior vă comunicăm rezultatul votării. Propune o
modificare: nu numai pentru această perioadă să fie valabilă.
D-na consilier Csata Andrea își exprimă opinia cu privire la sistemul online.
Dl. consilier Korpos Levente propune să se aplică numai în această perioadă.
Dl. Primar retrage propunerea lui.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 16/2020.
12. Proiect de hotărâre nr.21/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru
lucrările ”Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csaloka , Comuna Ciumani, Județul
Harghita”
Dl. Primar aduce la cunoștință că planul trebuia modificat ulterior, pe baza observațiilor
Inspectoratului de Stat în Construcții: tehnologia de subzidire nu este descris conform
normativelor, valoarea nu s-a modificat.

Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 11
la număr sunt de acord 12, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 17/2020.
13. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări
Dl. Primar aduce la cunoștință că membrii CLSU s-au întâlnit de mai multe ori, au aprobat
mai multe hotărâri care sunt comunicate. Momentan există carantină instituțională asigurată
pentru 16 persoane. Așteptăm, 5-6 persoane. Sperăm că nu va fi umplut. În izolare sunt mai
mulți, pe baza ordonanței de ieri și șoferii de camioane trebuie să meargă în izolare. Un grup
de voluntari lucrează sub coordonarea lui Sövér Adél. Asistentul comunitar păstrează legătura
cu DSP și cu cei care sunt în izolare. Secretarul general coordonează carantina instituțională.
Scenariile sunt în curs de dezvoltare. Spune că este blocat piața și zona băii comunale, este
închis casa tradiției și centrul social. Sunt peste 500 de persoane cu vârsta peste 65 de ani.
Este verificat cine are rude, cine nu.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Ce se întâmplă cu persoanele care au trăit din cerșit?
Dl. Primar spune colegii a evaluat situația, sunt persoanele despre care nu se știe din ce
trăiesc, pentru că nu au venituri, sunt și cazuri unde există venituri dar au spus că trebuie
pentru băuturi alcoolice. Dacă considerăm că este necesar organizăm strângere de fonduri.
D-na consilier Csata Andrea propune să pune saci pentru deşeuri selective și mixte. Oamenii
trebuie să cumpără apă potabilă, iar acum toată lumea stă acasă face curățenie și fac
descotorosire. Cred vă nu avea loc de descotorosire.
Dl. Primar răspunde: va fi descotorosire după cum permite sistemul. Se poate pune deoparte,
pentru că va fi transportat. Transportul deşeurilor selective a fost incertă din cauza contactului
cu populaţia. Nu putem garanta că data viitoare va fi transportat. Dacă nu va fi transportat,
dăm saci în plus.
D-na Consilier Csata Andrea: Eu am o propunere. Există destul de mulţi oameni, deci sunt
oameni în Ciumani care care trăiesc de pe o zi pe alta, cu tot felul de locuri de muncă
instabile ....??? pe de o parte, iar pe de altă parte totuși și firmele sunt afectate de această
situație. Propun dezvoltarea unui platform, sistem, în acest sens am propuneri concrete. Ceea
ce ar trebui, crearea unei platforme, pe care oamenii pot folosi, să poată fi plătiţi pentru
muncă, de la firmele locale, să știe ce pot face localnicii, ce fel de lucru intreprinde, ce pot
face, chiar și lucrări agricole, deci nu intră în curte, ci că produsele și produse locale luăm în
mână și să menţină banii locali ține pe loc, și să menţină forța muncă locală. Iar cei care se
află într-o situaţie atât de dificilă, dar au o forță de muncă și atitudine bună, să le ofere o şansă
de a putea lucra.
Dl. Primar răspunde: Observația este în regulă și este legitim. Este mai dificil de pus în
aplicare datorită stării de urgenţă.
D-na consilier Csata Andrea spune: Dar se poate pregăti.
Dl. Primar răspunde: Desigur, asta am vrut să spun, poate fi pregătit în viitor. Când va
termina intredicția, atunci cum să ajute aceste situații, ce se întâmplă cu cei care s-au întors
acasă, ce Deci poate fi o platfomă, nu există obstacole, găsim o suprafață, chiar și pe site-ul
web, în 2016, am invitat intrepinderile locale că să se prezinte, profilul, activitățile, produsele,
aceasta se poate fi dezvoltat, continuat, pentru acest scop. Exită diferite măsuri la nivel

guvernamental și nivel naţional, desigur le transmitem locuitorilor și intreprinederilor locale.
Cu siguranţă ne vom ocupa cu aceasta.
D-na consilier Csata Andrea spune: Dar acum este permis vânzarea produselor agricole. De
exemplu, ştiu pe cineva care nu are venituri suficiente şi nu ştie că ar putea să vinde ouă.
Înainte de paște, mai cumpărăm câteva ouă. Aşa că şi poate nu sunt singurul local sau nu ştiu
cât de bine ste să folosim pagina de web local în mai multe moduri, László tu ști asta mai
bine, dar se poate afişa la cablu tv un tabel: cine vinde ce, prețul și numărul de telefon. Poate
că ar fi mai bine, nu știu. Informațiile ar ajunge și la cei care nu folosesc neapărat internetul.
Nu știu, aceasta este o propunere. Gândiți-vă la asta.
A sosit Dl. Gál Attila administratorul GOSPOD KFT.
D-na consilier Csata Andrea spune: este în curs predarea tv cablu către digi. A aflat că
Remetea, a preluat funcționarea. Ar fi important luarea în considerare această posibilitate.
Dl. Primar răspunde că este în curs de soluționare.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: dacă a înțeles bine că în luna aprilie gunoiul va fi
transportat fără autocolant.
Dl. Primar răspunde: Da și trebuie cumpărate ulterior.
Dl. consilier Korpos Levente propune colectarea băncilor din centrul comunei pentru a văzut
conversații prietenoase acolo de mai multe ori.
Dl. Primar răspunde: Da.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Câte persoane sunt în comună cu peste 65 de ani?
Dl. Primar răspunde: mai mult de 500 de persoane.
Secretarul general spune: peste 65 de ani sunt 1.500 de persoane dintre care aproximativ 570
locuiesc singur.
Dl. Primar spune: Clarificăm.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: data trecută a fost vorba despre electrificarea zonei
forestiere.
Dl. Primar răspunde că au discutat, au pus niște contoare. Deocamdată este liniște.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă: Numai peroanele care au teren intabulat se pot
racorda?
Dl. Primar răspunde: anterior trebuia carte funciară. Așa știe că s-a schimbat, dar nu poate
spune concret.
Dl. consilier Csiki Csaba întreabă dacă se va continua lucrările la drumuri de câmp?
Dl. Primar răspunde: Da.
Dl. consilier Csiki Csaba spune: problema este de la Czirják Sándor. Ce este cu drumuri
forestiere, rămân blocate?
Dl. Primar răspunde: Tocmai am întrebat prefectura, așteptăm răspunsul.
D-na consilier Molnár Eszter propune un tomberon de gunoi la Székhajó.

Dl. Primar îşi prezintă părerea în această privinţă.
Dl. consilier Székely István întreabă: Vor fi reparaţii pe străzi care nu vor fi asfaltate în cadrul
proiectului?
Dl. Primar răspunde: Da, planificăm.
Dl. Consilier Székely Álmos: Csaba a spus, că drumurile de câmp nu pot fi rezolvate luând o
parte din pământ (sol), deoarece ceea ce a fost pus anul trecut, iarba a crescut, eu nu văd prea
mult rost să pună în gropile din care iese noroiul după vreme ploioasă. Ai spus că ridicând pe
toate se califică drept construcţie, dar să o facem în aşa fel, astfel încât să nu se califice ca
construcţie de drumuri, dar răspândim puțin mai mult piatră și înainte ridicăm o parte din
pământ. Ar fi mai durabil, pentru că așa este de un an.
Dl. Primar răspunde: Nu facem construcţii de drumuri, facem reparaţii de drumuri. Mă bucur
că am ajuns în atâtea locuri anul trecut şi încă mai există drumuri care trebuie reparate.
Dl. consilier Székely Álmos spune că la Nagymező în șanț sunt oase de animale, care
înseamnă o infecție periculoasă. Este acoperit cu fân. Ce se poate face?
Dl. Primar răspunde: Dacă îl prindem, trebuie amendat.
Dl. Primar pentru Gál Attila: S-a pus întrebarea, că Consiliul Local aprobă demisia dacă
datoria va fi decontată, aceasta a fost rezolvată. Cum să procedăm?
Dl. Administrator răspunde: Ultimii 5 ani sunt verificate acum de către finanțe, este nevoie
aproximativ 2-3 luni. Dacă i se permite rămâne până la sfârşitul anului, pentru că în timpul
verificării trebuie să fie aici.
D-na consilier Csata Andrea cere să respecte o regularitate predeteminată.
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