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       H O T Ă R Â R E A nr.70/2021 

privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ,  

care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani 
 

 
          Consiliul Local al comunei Ciumani, 
 Având în vedere: 

           - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.69/2021 inițiat de primarul comunei 

Ciumani privind  aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public 

al Comunei Ciumani 

           - Contractul de execuție lucrări cu nr.1254/38/09.04.2020 încheiat între SC Hidrotran 

SRL și Comuna Ciumani, 

            - Autorizația de construire nr.3 din 19.05.2020, eliberată pentru executarea lucrărilor, 

            - Dispoziția Primarului comunei Ciumaninr.202/2019 privind numirea comisiei de 

inventariere a domeniului public și privat al comunei Ciumani, 

 Văzând raportul de specialitate nr.69/2021  întocmit de secretarul general UAT Comuna 

Ciumani  și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate  pentru buget –finanțe, 

investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 

         Luând în cosiderare prevederile: 
          - art.289, art.290, art.296 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, aprobată prin 
Hotărarea Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, modificată și completată ulterior, precum 

atestată prin Hotărarea Guvernului nr.1351/2001,   
 Art. 554, art. 858, 859, art.863 lit.a) și lit.f)  din Cap. I a Titlului VI din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil republicată, 
 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările 

și completările ulterioare, 
 Art.9 și nota 4 din subsolul Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor 

privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, 

 Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, 

 Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, 

 Legii nr.82/1992 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

 Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 
 Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, 
 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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 Proiectului pentru realizarea investiției ”Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare 

menajeră în comuna Ciumani, jud.Harghita”, realizată în cadrul Contractului nr. 

C0720AM00021772100575/23.02.2018, încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare 

Rurală și Pescuit – România 

 Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3487/25.10.2021, 

       Respectând prevederile legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică,văzând  Procesul verbal de afișare nr.3355/2021, 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) , art.133 alin.(1), art.139 

alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
hotărăşte  

         
 

Art.1  Se aprobă modificările survenite  în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Comunei Ciumani, prin modificarea poziției 134 conform anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

 a) Coloana 3  va avea următorul cuprins: Cuprinde rețea inițială în intravilanul comunei în 
lungime de 22 km și1475 racorduri, 
Conductă gravitațională PVC, D=250 mm, în lungime de 8968 m pe lângă drumurile comunale 

DC 61, 62 și 63, Conductă gravitațională PVC,  D=160 mm, în lungime de 35 m, Conductă de 
refulare PEID, D=63 mm pe lângă strada comunală Szederpataka, în lungime de 65 m, 
Conductă de refulare PEID, D=90 mm, în lungime de 2209 m lângă drumul comunal DC 63, 

Conductă de refulare PEID, D=160 mm, în lungime de 191 m lângă drumul comunal DC 61, 
cămine nevizitabile D=800 mm, 139 bucăți, cămine de vizitare D=1000 mm, 76 bucăți., stație 

de pompare 6 bucăți, racorduri 120 
b) Coloana 4  va avea următorul cuprins: 2021.  
 c) Coloana 5 va avea următorul cuprins: 7.143.366.  

 
         Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Ciumani.    
 
       Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT se va comunica Instituţiei 

Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
         

   
 

      

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              Contrasemnează  pentru legalitate 
     Király Szabolcs                                               Secretar general: Balogh Zita 
 

 
 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
15 noiembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


