
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 48/2019 

privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului Multifuncțional de Sănătate 

din comuna Ciumani 

 

 

Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din 24 iunie 2019, 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 47/2019 și expunerea de motive nr. 47/2019 

al primarului comunei Ciumani privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului 

Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani, 

 Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 

47/2019 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism; 

Luând în cosiderare prevederile: 

- Art. 14 și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani 17/1999, privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita, 

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 40/2015 privind aprobarea Regulamentului 

de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al comunei Ciumani, 

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

administraţia publică locală, 

În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) 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 darea în chirie prin licitație publică a unor spații din clădirea 

Centrului Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani, aparținând domeniului public al 

comunei Ciumani. 

 

               Art.2. Licitaţia publică se va organiza în data de 10 iulie 2019, la sediul Primăriei 

comunei Ciumani, la orele 10.  

 

             Art.3. Se numeşte Comisia de licitaţii în următoarea componenţă: 

     Preşedinte: Köllő Hunor – referent de specialitate achiiziţii publice, cu atribuții de secretar 

     Membrii:  Jánosi-Borsos Attila – viceprimar 

                   Moga Melinda – referent la comartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. 

     Membrii supleanţi: Baróti Levente şi Madarász Zsombor referenţi. 

 

Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini care va sta la baza 

desfășurării licitației conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 

Art.5. Prețul de pornire se stabilește la suma de 0,40 lei/mp/an, cu pasul de licitaţie 

de 0,02 lei/mp/an. 

 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Ciumani și comisia de licitații. 

 

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică prin grija referntului de specialitate care 

îndeplinește sarcinile de secretar al comunei: Primarului comunei Ciumani, compartimentului 

de achiziții publice, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și se aduce la cunoștință publică.     

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 


