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 H O T Ă R Â R E A nr.48/2020 

privind aprobarea schimbării denumirii 
grădiniței nou construite din 

denumirea de ”Csalóka” în denumirea de  ”Bóbita” 

 
 

                     Consiliul Local al Comunei Ciumani, 
                     Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.44/2020 a 
Primarului comunei Ciumani privind aprobarea schimbarii denumirii grădinitei nou construite 

din denumirea de Csalóka în denumirea de  Bóbita, inițiată la cererea nr.1525/23.09.2020 a 
Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Comuna Ciumani, 

                      Văzând raportul de specialitate a Compartimentului de dezvoltare rurală 
nr.44/2020, Avizul consultativ  favorabil nr.44/2020 al comisiei de specialitate pentru 
activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială 

şi protecţia copilului, 
                       Luând în considerare prevederile:  
                 - art.2 lit.d), art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002, 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,        
                 - art.6 alin.(1) Ordinul MECTS nr.6564/2001 privind aprobarea Procedurii de 

atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 
                 -  Hotărârii nr.3/09.09.2020 a Școlii Gimnaziale Köllő Miklós din Comuna Ciumani, 

cu privire la aprobarea propunerii de denumire ”BÓBITA” pentru grădinița nou construită, 
       - Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

                 - 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, 

                  - Hotărârii 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 nou construite au fost incluse în inventar, 

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

comuna Ciumani, 
               - Hotărârea Consiliului Local nr.2/2020 privind aprobarea rețelei școlare pentru 
anul școlar 2020-2021 din comuna Ciumani, 

       Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afișare nr.3579/2020, 

        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, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

h o t ă r e ș t e : 
 



                Art.1.  Se  aprobă schimbarea denumirii  grădiniței nou construite, aflată în 

comuna Ciumani la nr.1093, din denumirea de ”CSALÓKA” în denumirea de ”BÓBITA”. 
                Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ciumani. 

                Art.3. 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.  
 
 

 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                Contrasemneză  pentru legalitate   
         Csiki Csaba                                                   Secretar general: Balogh Zita 
 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
2 noiembrie 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. 

 


