Proces verbal
Încheiat azi la data de 5 august 2019. la ședința extraordinară a Consiliului Local al
comunei Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr. 128 din 2 august
2019.
La ședință sunt prezenți toți consilierii, adică 13 consilieri.
Președintele de ședință este dl. consilier Székely István, cine anunță ordinea de zi.
a) Aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local Ciumani care a avut loc în
luna iulie 2019;
b) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului
Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a
comunei Ciumani, județul Harghita;
c) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului
S.C.GOSPOD SERV S.R.L.;
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani conform Codului
administrativ;
e) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Președintele de ședință supune votării ordinea de zi, toți consilierii sunt de acord.

a) Aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local Ciumani care a avut loc în
luna iulie 2019;
Președintele de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord.
b) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis
prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza
administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita;
Dl. Primar aduce la cunoștință că documentația necesară a fost întocmită și trimisă
Prefecturii, Consiliului Județean și Consiliului Concurenței. Săptămâna trecută Consiliul
concurenței a avizat favorabil cererea. SPAC primește în două părți ajutorul, anul acesta ar
trebui folosit pentru rectificare și anul viitor pentru dezvoltare. Prezintă proiectul de hotărâre
care constă din 7 articole.
Dl. consilier Benedek Árpád întreabă dacă este necesar rectificarea bugetului?
Dl. Primar răspunde: Da este necesar, și la comună și la SPAC.
Dl. Viceprimar felicită pe dl. administrator Csata Jenő pentru munca depusă.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 55/2019.
c) Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis
prestatorului S.C.GOSPOD SERV S.R.L.;
Dl. Primar spune aceeași situație este ca la SPAC, Consiliul concurenței a apreciat favorabil
cererea. Și aceasta necesită rectificarea bugetului. Ajutorul este 158 760 de lei, societatea va
primi într-o singură tranșă.

D-na consilier Csata Andrea întreabă: suma acoperă taxa datorată împreună cu dobânda
aferentă ?
Dl. primar răspunde: Da.
Dl. consilier Korpos Levente reține faptul că administratorul societății nu este prezent la
discutarea și aprobarea acestui proiect de hotărâre, ceea ce este un semn pentru el.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
la număr sunt de acord 13, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 56/2019.
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de
funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani conform Codului
administrativ;
Dl. Primar salută pe d-na secretar cu ocazia întoarceri ei. Ea își reia activitatea de la 1 august.
În codul administrativ au fost schimbări. Se poate că acest cod va fi atacat la Curtea
constituțională, însă până atunci trebuie aplicată. Această ordonanță de urgență implică
modificări în organigramă: renumirea funcției secretarului care după aprobarea proiectului de
hotărâre va fi secretar general, iar referentul de specialitate, care lucrează cu achizițiile
publice mai mult de 50 % din munca lui, va deveni consilier de achiziții publice. Mai mult,
el propune ca în subordonarea secretarului general al comunei să fie date compartimentul
social, urbanism și agricol topografic.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Unde va fi consilierul juridic?
Dl. Primar răspunde: Rămâne la compartimentul impozite și taxe, unde a fost numit.
Dl. consilier Korpos Levente întreabă dacă d-na secretar, dacă acceptă coordonarea acestor
compartimente.
D-na Secretar răspunde: Da, anticipat a discutat în legătură cu asta cu dl. Primar.
Președintele de ședință supune votării proiectul prezentat. Dintre consilierii prezenți, adică 13
sunt de acord 11 consilieri și sunt 2 abțineri, a D-lui consilier Benedek Árpád și D-lui
consilier Korpos Levente. Cu aceasta se adoptă HOTĂRÂREA nr. 57/2019.
e) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Primar spune că lucrările continuă pe drumurile de câmp. Spune că la firmă încă nu a
ajuns a doua mașină de transport, astfel claca nu a fost anunțată.
Dl. Primar spune că au preluat piatra, au predat-o firmei cu un Contract de custodie, și
încercăm să o folosim și să o vindem.
Dl. consilier Székely Levente întreabă: Cine este însărcinat cu căutarea unui cumpărător
pentru piatră?
Dl. Primar spune că vânzarea se face prin licitație, pregătirea documentației este în curs la
compartimentul achiziții.
Dl. consilier Korpos Levente spune că ne aflăm imediat în datorie față de firmă pe măsură ce
expiră cele 60 de zile, el va fi dispus să vină la o ședință de urgență a consiliului dacă se
poate pregăti un proiect de hotărâre.
Dl. Primar vorbește despre participarea unei delegații la Lukanénye.

Dl. consilier Székely Levente întreabă: Cine trebuie să preia șanțurile ANIF, spre Joseni
deoarece de pe un teren apa nu se poate scurge.
Dl. Viceprimar spune că ei trebuie să preia, problema este deja rezolvată, verifică constant și
menționează problemele apărute.
D-na consilier Csata Andrea întreabă: Aceasta înseamnă că spre Suseni va fi curățat
Sárospatak?
Dl. Viceprimar răspunde: Nu, nu le aparține.
Dl. Primar prezintă situația acestuia. Spune că la gospodărirea apelor nu au avut bani pentru
curățare, poate anul viitor. Anul aceasta a vrut curățarea Mureșului, dar nu au putut din cauza
Natura 2000.
D-na consilier Csata Andrea întreabă despre poarta secuiască pentru Dány.
Dl. Viceprimar răspunde: În curând vor merge după șindrilă, pe 25 august poarta va fi
transportabil.
D-na consilier Csata Andrea spune că la ședința trecută au discutat despre educația la
instrumente muzicale tradiționale. A vorbit cu instructorul și propune ca asociația să fie
sprijinită din punct de vedere financiar. Ar fi bine să avem un sistem similar cu cel folosit la
pompierii voluntari.
Dl. Primar spune că pe baza unui contract de voluntariat primesc pompierii sprijinul, acest
sistem este dezvoltat la nivel național și este reglementat de lege specială. În alte privințe el
nu cunoaște cazuri asemănătoare, dar este deschis pentru căutarea unei soluții.
D-na consilier Csata Andrea propune: Să ne grăbim, pentru că simte că nu mai au răbdare.
Dl. consilier Orbán Vilmos îl întreabă pe dl. consilier Székely Álmos: Dacă există vreo
asociație? Dacă da, nu vrea să depune cerere de finanțare?
Dl. consilier Székely Álmos răspunde: Cererea de finanțare este pentru organizarea unui
eveniment, de exemplu și acum este o tabără. Eventual va fi un program când țin probe,
cursuri în fiecare săptămână într-o anumită perioadă.
Dl. consilier Orbán Vilmos îl întreabă pe dl. consilier Székely Álmos dacă există cineva care
trebuie sprijinit, există tineri?
Dl. consilier Székely Álmos spune că viața culturală reînnoiește continuu, dar în 5-8 ani
trebuie să începem de la zero. Probabil că sunt copii interesați, trebuie doar motivarea
instructorului.
Asociația are nevoie de o sumă, care folosește liber, de exemplu: organizarea evenimentelor,
înregistrări, materiale consumabile etc.
Dl. consilier Köllő Gábor menționează ca exemplu organizarea concursului de geografie.
Dl. consilier Orbán Vilmos întreabă: Dacă există căutarea sponsorilor?
Dl. consilier Székely Álmos răspunde: Aceasta este exact ce trebuie luat de la instructorul
Csata Levente.

D-na consilier Csata Andrea spune că ar trebui stabilitate.
Dl. consilier Székely Álmos spune: Levente acceptă instruirea și pregătirea tinerilor, dar
aceasta ar necesita o stabilitate financiară și un manager, care ar căuta sponsori. Propune să
căutăm posibilitatea cu care Primăria ar putea susține funcționarea activității. Este vorba
despre 3000-4000 lei anual. Mai înainte membrii consiliului local au oferit sprijin pentru
asociații.
Dl. Primar prezintă invitația la Dány.
D-na consilier Molnár Eszter vorbește despre colectarea capacelor. Întreabă, dacă poate să ia
legătura cu ei. Răspunsul este DA.
Dl. consilier Korpos Levente vorbește despre alte acțiuni similare.
Dl. consilier Székely Levente îl întreabă pe dl. consilier Király Szabolcs dacă are informații
despre construirea trotuarului lângă drumul județean.
Dl. consilier Király Szabolcs răspunde: Ultima zi de depunere a ofertelor este 15 august.
Este prezent dl. Csata Jenő, administratorul SPAC, care mulțumește ca membrii consiliului
local au aprobat proiectul de hotărâre în legătură cu ajutorul de minimis.
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