PROCES VERBAL

Încheiat azi la data de 6 august 2018, la ședința extraordinară a Consiliului Local
Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.133 din 2 august 2018.
La ședință sunt prezenți toți consilierii.
Președintele de ședință este dl.consilier Kollo Gabor.
Președintele de ședință anunță ordinile de zi și supune votării. Toți consilierii sunt de
acord.
1) Demisia D-lui Gal Attila din funcția de administrator SC GOSPOD-SERV SRL, Consilierii
propun ca să cerem părerea avocatei noastre.
Dl.primar citește raportul d-nei secretar Balogh Zita privind contractul de administrare,
auditul extern al Camerei de conturi și al DGFP.
D-na consilier Csata Andrea întreabă ca D-na avocat ce părere are despre acest raport.
Dl.primar citește părerea d-nei avocat.
Dl.consilier Orban Vilmos întreabă dacă anularea debitului societății va genera probleme
pentru noi.
D-na secretar răspunde.
Dl.consilier Benedek Arpad întreabă care este diferența dintre contractul de administrare și
contractul de concesiune. El este de acord cu d-na secretar.
D-na consilier Csata Andrea propune ca suma să fie eșalonată pe cca.10 ani.
Dl.administrator Gall Attila clarifică că acest contract este reziliat. Întrebarea este dacă
Consiliul Local Ciumani aprobă anularea acestei datorii.
D-na secretar propune să rugăm pe d-na avocată să ne scrie părerea ei despre rezolvarea
acestei situații.
Dl.consilier Korpos Levente propune să invităm la ședința pe d-na avocată.
Dl.primar răspunde că mai repede poate să ne răspundă prin e-mail.
După părerea d-lui consilier Szekely Almos, una dintre părți trebuie să intenteze proces.
Dl.consilier Szekely Almos întreabă ce se va întâmpla dacă se va iniția procedura insolvenței?
D-na consilier Csata Andrea propune ca situația aceasta să fie rezolvată pe cale amiabilă,
fără proces.
Dl.președinte de ședință cere votarea pentru ca dl.primar, d-na avocată și d-na secretar să
se așeze și să găsească o soluție legală pentru rezolvarea acestei probleme. Toți consilierii
sunt de acord.
2) Demisia D-lui Gal Attila din funcția de administrator SPAC,
Dl.primar aduce la cunoștința celor prezenți proiectul de audit intern exercitat de d-na
auditor Rokaly Aranka privind activitatea SPAC Ciumani.
Dl.primar adaugă că acest audit trebuie finalizat și după finalizare vom reveni asupra lui.
Dl.administrator spune că nu există bază legală conform căruia să plătească serviciile de
epurare pentru comuna Joseni.
Se amână această ordine de zi.
3) Proiect de hotărâre privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui
diriginte de șantier, pentru realizarea investiției ”Realizare branșamente de apă și
racorduri de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”,
Dl.primar aduce la cunoștința celor prezenți proiectul de hotărâre.
Dl.consilier Szekely Almos întreabă dacă această lucrare este pentru cca.100 de racorduri și
este încheiată pentru 4 ani?

Dl.președinte de ședință supune votării. Cu 12 voturi pentru și o abținere (dl.consilier Korpos
Levente), se adoptă HOTĂRÂREA nr.48/2018.
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al
Comunei Ciumani, actualizat,
Dl.primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-na secretar prezintă modificările aduse la PAAR față de cel aprobat în anul 2016.
D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă apa ce provine de la Cariera de piatră nu este
sursă de poluare a Râului Mureș. D-na secretar și dl.consilier Kollo Gabor răspund că nu.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA
nr.49/2018.
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea noii organigrame al Serviciului voluntar pentru
situații de urgență din comuna Ciumani și a noului contract de voluntariat,
Dl.primar prezintă proiectul de hotărâre, organigrama modificată și contractul de voluntariat
modificat. Spune că începând cu 1 septembrie va intra în vigoare. Dl.primar a discutat acest
contract de voluntariat, drepturile și obligațiile voluntarilor, sâmbătă 4 august la întâlnirea cu
pompierii voluntari.
Dl.consilier Szekely Levente întreabă dacă există bază legală pentru acesta.
Dl.primar răspunde că da.
Dl.consilier Korpos Levente întreabă pe bază de ce vor primi banii.
Dl.primar răspunde că pe bază de pontaj.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii fiind de acord, se adoptă HOTĂRÂREA
nr.50/2018.
6) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
a)dl.Primar aduce la cunoștința celor prezenți că SC Interholz SRL a început să exploateze
cariera. Ne livrează redevența în natură din care se repară drumurile comunale și de câmp.
Ar fi bine să fie stabilită o prioritate la drumurile de câmp.
Sunt purtate discuții cu privire cum ar fi bine să fie reparate drumurile de câmp.
Dl.primar spune că la carieră piatra pentru redevență este acumulată. Societatea ne-a atras
atenția că trebuie transportată de acolo.
Dl.consilier Csata Jeno întreabă dacă se poate vinde piatra?
Dl.primar răspunde că se poate vinde, dar mai întâi să fie reparate drumurile.
Dl.consilier Szekely Levente întreabă dacă piatra se poate transporta de la carieră prin clacă.
b)dl.Primar spune că a trimis invitația de la Erdobenye și Raczkeve. Întrebarea lui este: cine
poate merge în delegație la una dintre aceste localități? Dl.consilier Kollo Gabor acceptă.
c) D-na consilier Csata Andrea întreabă ce s-a întâmplat cu transportul selectiv a deșeurilor?
Dl.viceprimar nu știe, dar cere ca de acum înainte dacă se mai întâmplă atunci să fie sunat
imediat, ca să poate rezolva problema.
D-na consilier Csata Andrea întreabă dacă se va mai organiza transportul deșeurilor rezultate
din renovări (lomtalanitas).
Dl.Viceprimar răspunde că numai primăvara. Hainele se pot duce la cazan. Dacă va fi nevoie
se poate organiza și mai repede.
Dl.consilier Szekely Almos întreabă ce fel de folii nu se colectează la deșeurile selective.
Dl.viceprimar răspunde: cei care nu se pot refolosi de ei.
Dl.viceprimar spune că se vor aduce saci pentru colectarea deșeurilor selective.
Dl.consilier Csata Jeno întreabă dacă la intersecția din Kicsilok s-a putut rezolva problema cu
golirea pubelelor?
Dl.viceprimar răspunde că da, în fiecare a doua săptămână, joi, Salubriserv transportă
gunoiul de acolo.
d) D-na consilier Molnar Eszter întreabă dacă pentru repararea podului de la Kozugo se
poate organiza clacă.
Dl.consilier Benedek Arpad răspunde că săptămâna viitoare se va repara podul.

e) Dl.consilier Orban Vilmos întreabă ce se poate face cu cei care nu plătesc consumul de
apă.
D-na secretar răspunde că trebuie sistată livrarea de apă.
f) Dl.consilier Szekely Almos întreabă care este situația cu construirea grădiniței?
Dl.primar răspunde că lucrările au fost sistate din cauza ploilor.
g) D-na consilier Molnar Eszter întreabă dacă la Dispensarul medical sunt încăperi libere de
închiriat.
Dl.primar răspunde că da. Inițial în proiect era planificat un medic pentru boli diabetice.
h)D-na secretar Csata Andrea întreabă dacă proprietarii fântânilor de apă minerală pot primi
scutire.
Dl.primarrăspunde că nu este ușor, dar caută modul de rezolvare.
i)
Dl.consilier Korpos Levente întreabă în ce fază sunt proiectele?
Dl.primar enumeră:
- proiectul pentru montarea videocamerelor pe marginea DJ 126 – trebuia o adresă fixă
IP,ceea ce este rezolvată.
- proiectul privind construirea trotuarului ,
- proiectul pentru reabilitarea sistemului de iluminat public- urmează semnarea contractului
de execuție,
- proiectul privind casa tradițiilor – așteptăm oferte pentru lucrările de execuție.
Nefiind alte probleme de discutat la această ședință, se încheie ședința.
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