
R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 2/2019 

Privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor  

ce fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita 

 

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 21.01.2019 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2/2019 prezentat de Primarul comunei 

Ciumani cu privire la aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul 

public al comunei Ciumani, județul Harghita, 

Văzând Expunerea de Motive nr. 2/2019 a primarului comunei Ciumani, dl. Márton 

László – Szilárd privind necesitatea aprobării modificării Inventarului bunurilor ce fac parte 

din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita,  

Luând act de raportul de specialitate al compartimentului de urbanism şi amenajarea 

teritoriului nr. 2/2019 și raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activitatea 

economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al 

comunei,  

 În baza  Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

modificat şi completat ulterior, 

         Luând în considerare prevederile: 

1) 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,   

2) Art. 554 și art. 858 și următoarele din Cap. I a Titlului VI din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil republicată, 

3) Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

5) Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimonial instituţiilor publice, 

6) Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 

7) Hotărârii Guvernului nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 

fixe, 

8) Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de ”Reabilitarea sistemului de 

iluminat public al comunei Ciumani, jud. Harghita” nr. 3993/13.12.2018,  

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

administraţia publică locală, 

 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 13 voturi, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1  Se aprobă modificările, survenite la poziția 35 a Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, în conformitate cu Anexa nr. 1, care face pate 

integrantă din prezenta. 



 

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

Ciumani.    

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Harghita, 

Consiliului Județean Harghita  şi  va fi afişat public.     

     

 

 

     

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

Molnár Eszter   Pentru Secretar: Köllő Hunor 
 

 

 

 

 


