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 H O T Ă R Â R E A nr.37/2020                                    

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.31/2020 
privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani 

 

 
      Consiliul Local al Comunei Ciumani  
       Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 39 /2020 al primarului comunei 

Ciumani privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.31/2020 privind înființarea Serviciului 
de iluminat public în comuna Ciumani, inițiat în urma adresei nr.12350/11716/SL/19.08.2020 al 
Instituției Prefectului Județului Harghita, 

        Văzând raportul de specialitate nr.39/ 2020 al Secretarului general al Comunei Ciumani, Avizul 
consultativ cu nr.39/2020, al comisiei  de specialitate pentru servicii publice al Consiliului Local 
Ciumani, 

        Luând în considerare prevederile: 
         - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 
         - art.200 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, modificat și 
completat ulterior, 

          În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera n), 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 administrative, modificat și completat ulterior, 

 
 

HOTĂREȘTE : 

 
 
          Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.31 din 27.07.2020 privind înființarea 

Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani. 
         Art.2. Se elaborează un nou proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public 
în comuna Ciumani, având în vedere recomandările Instituției Prefectului Județului Harghita transmise 

prin adresa nr.1230/11716/19.08.2020.       
          Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei 
Ciumani. 

          Art.4. Prezenta hotărârea se comunică prin grija secretarului general al comunei pentru: 
Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, primarului Comunei Ciumani și se  aduce la cunoştinţă 

publică.  
 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 
          Csata Andrea                                                                                             Secretar general:  Balogh Zita 
 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 28.08.2020 
cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13 
voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 
 


