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H O T Ă R Â R E A nr.12/2020 
privind transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani 

în administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani ,  

a terenului și clădirilor grădiniței nou construite 
 

                     Consiliul Local al Comunei Ciumani, 
                     Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.16/2020 a 
Primarului comunei Ciumani privind transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani în 

administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani, a terenului și clădirilor grădiniței 
nou construite, 

                      Văzând raportul de specialitate a Compartimentului de dezvoltare rurală 
nr.16/2020, Avizul consultativ  favorabil nr.16/2020 al comisiei de specialitate Comisiei de 
specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism 

și servicii publice, 
                       Luând în considerare prevederile:         

                - art.298 – art.300 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  
                 - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr.15/2001,privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Ciumani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1351/2001, privind  atestarea 

domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Harghita , modificat și completat ulterior, 

                  - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.84/2019 privind modificarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani,prin care grădinița 

cu program normal și centrala termică au fost incluse în inventar, 

                  - art.554, art.867 și art.868 și următoarele din Cap.II a Titlului VI din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare, 

               - punctului 1 din Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 1031/ 14.12.1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în  contabilitate a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative - teritoriale ; 

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

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

        În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele c) și alin.(6) litera a), 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,  

 
 

h o t ă r e ș t e : 
 
                   Art.1.  Se  aprobă transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani în 

administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani ,pe termen nelimitat, a terenului 



și clădirilor nou construite în cadrul investiției ”Construire grădiniță de copii cu program 

normal și centrală termică în comuna Ciumani” conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                 Art.2. Se aprobă transmiterea din domeniul privat al comunei Ciumani în 

administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani a mijloacelor fixe achiziționate 
în cadrul proiectului ”Construire grădiniță de copii cu program normal și centrală termică în 

comuna Ciumani”  conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                 Art.3. Se aprobă transmiterea din domeniul privat al comunei Ciumani în 
administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani a obiectelor de inventar 
achiziționate în cadrul proiectului ”Construire grădiniță de copii cu program normal și 
centrală termică în comuna Ciumani”, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
                Art.4. Predarea – primirea bunurilor din proprietatea publică și privată a comunei 
pentru administrare se va face pe bază de protocol, încheiat în termen de 30 zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. 
                Art.5. Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” răspunde de 
administrarea în bune condiții a bunurilor primite în administrare, asigură funcționarea 

acestora și utilizarea lor pentru creșterea nivelului și eficienței procesului de educație 
preșcolară. 

                Art.6. Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul 
acestui drept, respectiv de Școala Gimnazială ”Köllő Miklós” din Ciumani. 
                Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ciumani. 
                Art.8. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al comunei Ciumani va fi 

comunicat Prefectului -Județul Harghita, Primarului comunei, Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” 
și se va aduce la cunoștință publică.  
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din 
data de 30.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


