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 H O T Ă R Â R E A nr.60/2020 

privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani 

perioada 20.11.2020 – 31.03.2022 

 

Consiliul Local Ciumani,  

Având în vedere Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 62/2020 

prezentat de Primarul comunei Ciumani privind aprobarea planului de deszăpezire 

drumuri în comuna Ciumani perioada 20.11.2020 – 31.03.2022, 

Luând act de raportul de specialitate nr. 62/2020 a Compartimentului de 

achiziții publice şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului , servicii publice, 

Luând în considerare prevederile: 

- art.2 alin.(3) litera g) din Legea nr.101/2006 Legea de salubrizare a 

localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

- art.22 și art.40 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale 

Instrucțiunii nr. 525/2000 privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, 

combaterea lunecușului și înzăpezirii, emise de Agenția Națională a Drumurilor 

București, 

           -Odinul MDRAP nr.289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice 
"Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ 

AND 525-2013 
   Respectând  prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională 

în administraţia publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.3988/2020, 

          În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și (2) literele a) și c) și alin.(3) literad),  
art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a), art.198 alin.(1) și (2), art.199 
alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă planul de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 

20.11.2020 – 31.03.2022, în conformitate cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta. 

ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul Comunei Ciumani. 



ART. 3 Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei 

Ciumani pentru Primarul Comunei Ciumani, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 

şi aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Ciumani şi 

publicarea pe site-ul comunei Ciumani.  

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ 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 
14 decembrie 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. 


