
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 55/2018 
privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care face parte din 

domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita 
 

Consiliul local al comunei Ciumani la şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2018, 
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 61/2018 prezentat de Primarul comunei, privind 

modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani,  
Văzând raportul de specialitate a secretarului comunei nr. 61/2018 precum şi raportul 

comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei nr. 61/2018, 
 În baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificat şi completat ulterior, 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr.15/2001, privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Ciumani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1351/2001, privind  
atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, orașelor 
și comunelor din județul Harghita, modificat și completat ulterior, 

- art. 554 și art. 858 și următoarele 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, 

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 45/2014 privind completarea și modificarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul 

Harghita, prin care Centrul social a fost inclus în inventar,  

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 87/2017 privind aprobarea denumirii Centrului 

social din comuna Ciumani 

- Procesului verbal de recepție a lucrărilor de ”Construire Centru social comuna 
Ciumani, județul Harghita” nr. 2228/15.10.2014,  

- Cartea funciară nr. 51246 a localității Ciumani cu nr. cadastral 51246-C3 , unde este 
înscris Centrul social cu suprafața construită la sol de 258 mp, 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, văzând procesul - verbal de afișaj nr. 2951/245 septembrie 2018, 

În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art. 36 alin. (2) litera c) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru și 1 abținere 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art.1 Se aprobă modificările survenite în 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, 
astfel: 



a) La poziția nr. 124, coloananr. 2 va avea următorul cuprins: 
”Centrul Social Napfény” 

b) La poziția nr. 124, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 
”Clădire: construită din cărămidă și lemn, regim de înălțime S parțial + P+M, suprafața 

construită 258 mp, arie desfășurată 477,23 mp, înălțime 8,75 m, Ciumani nr.517” 

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

 
Art.3. Se va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Harghita, 

Consiliului Județean Harghita şi va fi afişat public.       
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