
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 24/2019 

Privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC INTERHOLZ SRL în vederea 

stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr.1020/96/2018, în sensul aprobării 

eșalonării obligațiilor de plată suplimentare în cuantum de 185.299 lei 

   

Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 15.04.2019, 

         

Având în vedere Proiectul de hotărâre și Expunerea de motive prezentate de Primarul 

comunei Ciumani nr. 18/2019, privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC 

INTERHOLZ SRL în vederea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr. 

1020/96/2018, analizând raportul nr. 18/2019 al referentului de specialitate de la 

compartimentul de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei 

Ciumani; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate pentru activitatea economico-financiară, 

juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei, 

Luând în considerare prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2005 privind concesionarea Carierei de 

Piatră din Kicsilok din proprietatea   

 Art. 2278 și următoarele din Codul civil 

 Deciziei nr. 2484/06.08.2018 referitoare la obligațiile fiscale accesorii 

 Procesului-verbal de negociere încheiat la data de 04.03.2019 

 Art. 184 și următoarele din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 

  În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art. 36 alin.(2) lit. c) şi art.45 din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 13 voturi, 

 

H O T Ă R E Ș T E: 

 

Art.1 (1) Se aprobă tranzacția încheiată cu SC INTERHOLZ SRL în vederea stingerii 

litigiului care formează obiectul dosarului nr. 1020/96/2018. 

(2) În temeiul tranzacției încheiate părțile se obligă să aibă următoarele obligații: 

a) Societatea SC INTERHOLZ SRL va pune la dispoziția comunei Ciumani o 

cantitate totală de 12.353,27 tone piatră brută sort 0,1 mm – 1500 mm, din cariera Kicsilok, 

până la concurența sumei de 185.299 lei, la un preț mediu convenit de părți de 15 lei / tonă 

fără TVA.  

b) Executarea obligației prevăzute la lit. a) va avea loc pe o perioadă de 5 ani, 

începând cu anul 2019 până în anul 2023, adică 2.470,65 tone anual. 

c) Părțile vor realiza un bilanț la sfârșitul fiecărui an în vederea urmăririi încasării 

sumei litigioase. 

d) Punerea efectivă de către SC INTERHOLZ SRL a cantității anuale convenit de 

părți va avea loc până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, punerea la dispoziție realizându-

se prin predare și primire, atât faptic, cât și scriptic. 



e) Comuna Ciumani va transporta cantitatea anuală până la data de 31 mai a anului 

următor punerii la dispoziție. 

f) Comuna Ciumani se obligă să suporte cheltuielile de transport.  

 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija referentului de specialitate care 

îndeplinește atribuțiile de secretar al comunei, societății SC INTERHOLZ SRL și Prefectului 

județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


