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      H O T Ă R Â R E A nr.84/2019 

privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ,  

care aparțin domeniului public 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.89/2019 inițiat de 

primarul comunei Ciumani privind  aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin 

dimeniului public al Comunei Ciumani, 

 Văzând raportul de specialitate nr.89/2019 întocmit de secretarul general UAT 

Comuna Ciumani  și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate  pentru activitatea 
economico-financiară, juridică şi de disciplină, administrarea domeniului public și privat; 

         Luând în cosiderare prevederile: 
          - art.289 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 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,   

 Art. 554 și art. 858 și următoarele din Cap. I a Titlului VI din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil republicată, 

 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 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, 
 Hotărârea Consiliului Local nr.25/2007 privind modificarea denumirii Grădiniței din 

comuna Ciumani, 
 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții aferente investiției 

”Construire grădiniță de copii cu program normal și centrală termică în comuna Ciumani, 
județul Harghita”nr.4170/05.12.2019, 

       Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, 

     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 includerea noii construcții ”Grădiniță de copii cu program normal și 

centrală termică” la poziția 135 din Inventarul bunurilor, care aparțin domeniului public al 

comunei Ciumani, respectiv la poiția terenului pe care a fost construită  această construcție.  



Art.2 Se aprobă modificările survenite la poziția 135 a Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, în conformitate cu Anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta, astfel: 

a)la coloana 2 se include construcția  cu denumirea Grădinița Csaloka  și centrală 

termică. 
b)la coloana 2 se modifică denumirea de ”Teren intravilan pentru construcții” în 

denumirea de ”teren aferent”. 
 

         Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Ciumani.    
 

       Art.4. 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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