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      H O T Ă R Â R E A nr.81/2019 

privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile,  

care aparțin domeniului privat al Comunei Ciumani 
 

 
          Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa ordinară din 19 decembrie 2019, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.86/2019 inițiat de 

primarul comunei Ciumani privind  aprobarea Inventarului bunurilor imobile, care aparțin 

dimeniului privat al Comunei Ciumani, 

 Văzând raportul de specialitate nr.86/2019 întocmit de secretarul general UAT 

Comuna Ciumani  și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, 

         Luând în cosiderare prevederile: 
          - art.357 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 art. 553,art.555 și art.557    din Cap. I a Titlului VI din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

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

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

în patrimonial instituţiilor publice, 
 Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

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

         Analizând Inventarul bunurilor imobile, care aparțin domeniului privat al Comunei 
Ciumani întocmit de Comisia specială constituită prin Dispoziția Primarului nr.201/2019, 

 Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.4079/2019, 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) l, art.133 alin.(1), art.139 

alin.(1) și alin.(3) litera g), 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. Se aprobă Inventarul bunurilor imobile, care aparțin domeniului privat al 

Comunei Ciumani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      

       Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Ciumani. 
       Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT se va comunica Instituţiei 

Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
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