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 H O T Ă R Â R E A nr.62/2019  
privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Ciumani și U.A.T. Județul Harghita  

în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul județean DJ 126  
în cazul producerii unor blocaje  

 

Consiliul Local Ciumanila ședința ordinară din data de 26 august 2019, 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.63/2019 și Raportul de aprobare nr. 63 /2019 
privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Ciumani și U.A.T. Județul Harghita  în vederea 
restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul județean DJ 126 în cazul producerii unor 
blocaje, inițiată de primarul Comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd;  
       Văzând raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Ciumani nr.63/2019 și avizul 

consultativ al comisiei de specialitate  pentru activitatea economico-financiară, juridică și de 

disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

Luând în considerare prevederile: 
- Art.128 din Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 
- art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- prevederile art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) și art. 6. alin. (1) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul 

Harghita cu unități administrativ-teritoriale din județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor 
normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje; 

 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciumani nr.30/2019 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019; 
          Respectând  prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.2657/26. August 2019, 

 În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) litera d) și alin.(7) litera h), art.133 
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă colaborarea între U.A.T.Comuna Ciumani și U.A.T. Judeţul Harghita  
în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul județean DJ 126 în cazul 
producerii unor blocaje, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților. 

Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de colaborare care se va încheia între U.A.T. 
Comuna Ciumani și U.A.T. Județul Harghita, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(2) Se mandatează primarul Comunei Ciumani, domnul Márton László-Szilárd cu semnarea 
contractului de colaborare cu U.A.T. Județul Harghita, care va fi întocmit în baza modelului aprobat 
la aliniatul precedent. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 
primarul comunei, Dl. Márton László-Szilárd . 

Art. 4. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Ciumani pentru 
primarul comunei domnul Márton László-Szilárd, Consiliului Județean Harghita  precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
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