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  H O T Ă R Â R E A nr.15/2018 
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile  

din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat 
 
 
          Consiliul Local al comunei Ciumani la şedinţa ordinară din data de 19 februarie 2018,  
          Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr.15/2018, înaintat  de Primarul comunei 
Ciumani cu privire la aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile  din 
domeniul privat al comunei Ciumani, modificat 
          Având în vedere raportul de specialitate nr.15/2018 înaintat de compartimentul de 
achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Ciumani şi raportul comisiei de specialitate 
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei Ciumani,  
          Luând în considerare prevederile: 
          - art. 36 alin.5 litera b) ,art.45 alin.3) şi art.123 din Legea nr. 215/2001 - legea 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
          -art. 4 din Legea 213/1998 privind propretatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată ulterior;  
          - Capitolul I – articolele referitoare la Contractul de vânzare din Titlul IX al Codului 
civil – Legea nr.287/2009, republicată, 
          -Legea nr.21/1996  legea concurenţei , republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 

         -Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 
       Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, văzând procesul-verbal de afişaj nr.530/19.02.2018, 
          În temeiul art. 36 alin.1), alin.2) lit.c), alin.5) litera b) art. 45 alin.3 şi art.123 din 
Legea nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată cu un număr de 12 voturi 
adoptă prezenta: 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E: 
 
 
          Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a bunurilor mobile şi  imobile  din 
domeniul privat al comunei Ciumani,modificat, conform anexei nr. 1,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 
Hotărâea Consiliului Local Ciumani nr.9/2014 privind privind aprobarea Regulamentului-cadru 
de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani. 
 Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul şi 
compartimentul de achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Ciumani. 
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