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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
 

   H O T Ă R Â R E A nr.5/2018 
privind includerea  în  Inventarului bunurilor care fac parte din 
 domeniului privat al comunei Ciumani, a bunurilor cumpărate 

 
 
         Consiliul local al comunei Ciumani la şedinţa ordinară din 19 februarie 2018, 
         Având în vedere proiectul de hotărâre nr.5/2018 prezentat de Primarul comunei, 
privind includerea în Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei 
Ciumania bunurilor cumpărate, 

Văzând raportul de specialitate a compartimentului de contabilitate nr.5/2018 precum 
şi raportul comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat al 
comunei nr.5/2018, 
          Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.71/2017 privind cumpărarea unui imobil, situat în 

comuna Ciumani nr. 204 necesar pentru construire garaje și Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr.90/2017 privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr. 351 

necesar pentru realizarea unor investiții, 
- Contractelor de vânzare-cumpărare  nr.2172 din 18 septembrie 2017 și nr.3114 din 20 

decembrie 2017,  

- Art.121 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu 
modificările și completările ulterioare 

-    art.553 alin.(1)    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, 

- Legii nr.82/1991 , a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare,  

- Hotărârii Guvernului nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, 

 Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.350/19.02. 2018, 
   În temeiul dispoziţiunii 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 12 voturi, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 
       Art.1. Se aprobă includerea în Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Ciumani a bunurilor, mijloace fixe, cumpărate prin Contractele de vânzare-
cumpărare nr.2172 din 18 septembrie 2018 și nr.3114 din 20 decembrie 2018,  conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                     
        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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