PROCES VERBAL
Încheiat azi la data de 26 martie 2018 la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Ciumani, convocată cu Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.50 din 20 martie 2018.
La ședință sunt prezenți toți consilierii.
Președintele de ședință este dl.consilier Korpos Levente. Dl.președinte anunță ordinile de zi și
supune votării. Toți consilierii sunt de acord.
La ședință este prezent Rokaly Antal, care spune problema lui. Are 0,86 ha pădure, dar din anul
2007 până în prezent nu a primit subvenție de la Szilfás, ei spunând că de la Közbirtokosság
trebuie să primească subvenția. Dl. Consilier Benedek Árpád spune că în anul 2005 a fost posibilă
transeferul.
Dl. Primar spune cunoaște situația respectivă dar Consiliului Local nu are competență în acest
caz.
Dl. Consilier Székely Álmos îndreabă cine a aprobat lista?
Dl. Primar răspunde comisia locală apoi comisia județeană.
Dl. Rokaly Antal aduce la cunoștință încă o problemă în legătura cu o fâneață cu care a fost în
Társas.
Dl. Primar spune că nici rezolvarea situației respective nu este de competența Primăriei,terenul
trebuie să ceară de la cei care l-au folosit, în acest caz de la Társas.
Dl. Consilier Székely Álmos propune să începe clarificarea.
Dl. Consilier Köllő Gábor spune acest lucru poate fi clarificat dacă și Szilfás vrea.
Dl. Consilier Benedek Árpád spune două exemple că aceste probleme nu intră în competența
Consiliului Local.
Dl. Viceprimar din cauza unei probleme de sănătate pleacă de la ședință.
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al anului 2017 a comunei
Ciumani,
Dl. Primar prezintă sumele aferente din partea de cheltuieli și venituri.
Dl. Consilier Csata Jenő înreabă persoanele fizice până când pot acumula datoriile.
Dl. Primar răspunde că în anul trecut a fost elaborată o procedură în acest sens.
Dl. Orbán Vilmos spune părerea lui în legătură cu datoriile.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți, adică11, sunt de acord, se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 21/2018. (D-na consilier Molnar Eszter este plecat la alăptare)
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a
comunei Ciumani pe anul 2018,
Dl. Primar prezintă necesitatea modificăriI: construirea grădiniței, reabilitarea sediul Primăriei,
dezăpezirea și reparările drumurilor.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți, adică 11 sunt de acord, se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 22/2018
c) Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului pe anul 2018 pentru cheltuielile
privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele
aparținând Primăriei comunei Ciumani,
Dl. Primar prezintă proiectul de hatărâre.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 23/2018
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării administratorului Serviciului Public de
Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani,

Această ordine de zi a fost discutată prima.
Dl. Primar spune în anul trecut au fost aprobate criteriile de performanță pentru administratorul
SPAC, prezintă evaluarea. Cu trei puncte nu este mulțumit, din această cauză propune 5-5%
scădere din salariu.
Dl. Administrator întreabă până când va fi scăderea?
Dl. Primar răspunde până când rezolvă sau elaborează un program și acest program va fi aprobat
de Consiliul Local.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă când începe scăderea?
D-na secretar răspunde.
Dl. Consilier Korpos Levente întreba ce va fi cu acestă sumă?
Dl. Primar răspunde rămâne în bugetul SPAC.
Dl. Consilier Székely Álmos spune pentru dl. Admninistrator îl așteptăm un plan pe care îl
propune și se va ține.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți, adică 13 sunt de acord, se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 24/2018
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2018 pentru
administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre și criteriile de performanță, precum termenele de
realizare.
Dl. Consilier Benedek Árpád spune că așa simte parcă aceste criterii atacă persoana domnului
administrator.
D-na. Consilier Csata Andrea spune că de mai multe ori au întrebat administratorul dacă poate
executa sarciniile și dacă termenele sunt bine stabilite, așa încât ajunge timpul pentru a le realiza.
Dl. Consilier Benedek Árpád înreabă dacă și pentru alții trebuie să aprobe criterii de performanță
Dl. Primar aceasta este regelementată prin lege.
Dl. Consilier Csata Jenő întreabă dacă dl.administrator este mulțumit cu realizăriile din anul
trecut.
Dl. Administrator răspunde că nu. Sunt sarcini pe care trebuie să rezolve în cel mai scurt timp.
Dl. consilier Székely Levente spune: e bine să fie prescris o dată fixă, fiindcă responsabilitatea
este mai mare.
Dl Primar aduce la cunoștința celor prezenți că nu avem autorizație de la protecția mediului,
putem să fim amendați.
Dl. Consilier Benedek Árpád propune la punctul unu în loc de obținere să fie scrisă depunere
pentru obținerea autorizației.
Dl.președinte de ședință supune votării această propunere. Toți consilierii sunt de acord.
Dl. Administrator la punctul doi cere să fie modificată data la ziua 20.
Propunerea lui Dl. Administrator Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii sunt de
acord.
Dl.președinte de ședință supune votării. Proiectul de hotărâre cu modificările aprobate. Toți
consilierii prezenți, adică 12 sunt de acord, se adoptă HOTĂRÂREA nr. 25/2018
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru încheiat pentru anul 2018 în
vederea desfășurării în bune condiții a activităților din cadrul Primăriei comunei
Ciumani,
Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre, 1200 lei/lună va fi onorariul avocatei.
Dl. Consilier Korpos Levente întreabă dacă este un tabel despre cazurile de instanță.
Dl. Primar spune sunt 13 și 3 s-au încheiat anul precedent.
Dl. Csata Jenő întreabă dacă sunt noi cazuri.
Dl. Primar spune sunt 2 în care suntem pârât și una în care suntem reclamanții.

Dl.președinte de ședință supune votării. 6 pro, 5 abținere. Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 26/2018
g) Proiect de hotărâre privind aprobarea completării programului achizițiilor publice,
Dl. Primar spune că programul achizițiilor publice va fi completat cu achiziția lucrărilor de
construirea grădiniței și reabilitarea sediul Primăriei.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți, adică 11, sunt de acord, se
adoptă HOTĂRÂREA nr. 27/2018
h) Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T.
Județul Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 126,
Dl. Primar spune că acesta este programul Consiliului Județean, camera de supraveghere va fi
pusă la colțul Grădiniței. Consliliul local trebuie să asigure curentul electric și internetul.
Dl.președinte de ședință supune votării. Toți consilierii prezenți, adică 11, sunt de acord, se
adoptă HOTĂRÂREA nr. 28/2018
i) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.
Dl. Consilier Székely István întreabă cum va fi reparată capacul de canal de la carosabilul din strada
Toltes?
Dl. Primar spune că executantul lucrărilor, SC Fundamenta este sub procedură de faliment, dar va fi
rezolvată.
Dl.consilier Csiki Csaba spune că a fost știri despre plata impozitelor online.
Dl. Primar și momentan este posibil.
Dl. Korpos Levente întreabă situațiile despre tichetele de vacanță a profesorilor.
Dl. Primar răspunde trebuie întrebată conducerea școlii, pentru că bugetul școlii nu mai face parte din
bugetul Consiliului Local.
Dl. Primar spune va fi organizată Gyergyószék napok în perioada 17-23 septembrie, scopul fiind să ne
cunoaștem mai bine și atragerea turiștiilor.
D-na Consiler Csata Andrea nu se poate organiza în aceea zi Ziua Gospodarului?.
Dl. Primar răspunde nu, acest evenimet vrea să rămâne pentru locuitoriilor comunei Ciumani, cu o
atmosferă familiară.
Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost la o ședință unde a fost vorba despre Tatardomb, unde va fi un
loc demn pentru ce s-a întâmplat acolo, și va funcționa ca centru de informare.
Dl. Primar aduce la cunoștință că a fost încă o ședință unde a fost vorba despre elaborarea unui brand
refereitor la regiunea noastră, care va fi ca o recomandare turistică .
Dl. Primar descrie inundația din 13 martie. Nivelul apei a fost mai mare decât în anul 2016 în luna
iunie, apa a apărut în curți, pivnițe, într-o casă de locuit și la sala de fitness. Este începută curățarea
Pârâului Szederpataka. Vorbește despre situația juridică a Stației de pompare de la sfârșitul stradei
Kis, a cărei desființare poate ajuta în siutații similare.
Dl. Consilier Benedek Árpád spune părerea lui, au fost distruse zonele de arterii, și nu-i convine să fie
regularizat Mureșul.
Dl. Consilier Csata Jenő spune părerea depre Enke și rezolvarea scurgerii apelor pluviale.
D-na Consiler Csata Andrea spune în anul aceasta au fost inundații pe terenul unde este planificată
terenul de fotbal, nu este logic să fie proiectat acolo.
Dl. Consilier Székely Álmos întreabă despre stema comunei și despre planul grădiniței.
Dl. Primar răspunde că este planificat din nou cu modificăriile propuse, și a avut o întâlnire cu
educatoarele și cu conducerea școlii pentru discutarea noului proiect.
Dl. Consilier Csata Jenő întreabă dacă poate fi renovat podul de la grajde.
Dl. Primar promite că va consulta cu autoritățiile competente.
Dl. Primar vorbește despre invitațiile din localitățiile înfrățite Heves și Tótfalu.
În data de 10 aprilie va fi prima licitație pentru grădiniță.
Dl. Primar aduce la cunoștință cererea ziaristului Vasile Gotea.

Nefiind alte probleme de discutat la această ședință, se încheie ședința.
Președinte de ședință
Korpos Levente
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