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 H O T Ă R Â R E A nr.3/2018 
Privind aprobarea vânzării unor bunuri mobile din  

domeniul privat al comunei Ciumani 
 

             
 
              Consiliul Local  Ciumani la ședința ordinară din  data de 19 februarie 2018, 
              Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de Viceprimarul comunei cu privire 
la arobarea vânzării unor bunuri mobile din domeniul privat al comunei Ciumani, 
               Văzând studiul de oportunitate nr.176/2018 privind oportunitatea vânzării 
cazanului de apă caldă scoasă din funcțiune și raportul compartimentului de achiziții publice 
nr.3/2018, precum referatul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea 
domeniului public şi privat al comunei; 
               Luând în considerare prevederile: 
               - Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul 
privat al comunei Ciumani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciumani 
nr.9/2014, modificată ulterior, 
              - 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 
             - Inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Ciumani, nr. de inventar 2; 
             - Raportul de evaluare a cazanului de apă caldă pe combustibil solid 
nr.5/12.01.2018, efectuat de I.I. Birtalan Arpad, Legitimația ANEVAR nr.10710 valabil 2018; 
               Respectând prevederile Legii nr.21/1996,legea concurenţei, modificat şi completat 
ulterior şi prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică,procesul-verbal de afişaj nr.350 /19.02.2018. 
             În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(1),alin.(2) litera c), 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,cu un număr de 12 voturi pentru 
adoptă prezenta 
 
 

h o t ă r â r e: 
 
 
              Art.1. (1)Se aprobă vânzarea unor bunuri din domenul privat al comunei Ciumani 
asfel: Cazan de apă caldă pe combustibil scos din funcțiune la preţul de pornire 20.868 lei. 
(2) Se aprobă pasul de licitație  ca fiind 1 % din prețul de pornire. 
 
              Art.2. Licitaţia publică se va organiza în data de 7 martie 2018 , la sediul Primăriei 
comunei Ciumani, înainte de masă de la orele 10.  
        
      



              Art.3. Se numeşte Comisia de licitaţii în următoarea componenţă: 
     Preşedinte: Köllő Hunor – referent de specialitate achiiziţii publice, 
     Membrii:  Moga Melinda – referent urbanism,  
                    Baróti Levente – referent la comartimentul impozite şi taxe, 
     Membrii supleanţi: Baróti Zsolt şi Madarász Zsombor referenţi. 
               Art.4. Se aprobă documentaţia licitaţiei conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul 
comunei Ciumani şi comisia de licitaţii. 
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