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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
  

     H O T Ă R Â R E A nr.8/2020 
privind aprobarea valorificării a 10.000 to. piatră spartă andezit 

 
 

                 Consiliul Local  Ciumani, 
                 Având în vedere proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  nr.12/ 
2020,  prezentat de primarul comunei Dl.Márton László-Szilárd cu privire la 

valorificarea a 10.000 to. piatră spartă andezit, aflată în evidența contabilă la pozițiile 
2018-1, 2017-31-1, 2017-31-2, 2017-31-3, 

        Văzând raportul de specialitate nr.12/2020 al consilierului achiziții 

,precum și   Avizul consultativ favorabil nr. 12/2020 al comisiei pentru activitatea 

economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 

privat al comunei; 

               Luând în considerare prevederile : 
               - Art.363 și Art.334-346 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 
              - Studiul de oportunitate nr.12/05.03.2020 pentru licitarea publică deschisă 
privind vânzarea a 10.000 to piatră spartă andezit, sort 20-50/50-80 din domeniul 

privat al comunei Ciumani, 
             Respectând prevederile Legii nr.21/1996,legea concurenţei,republicată cu 

modificările şi completările ulterioare și a Legii nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, 
     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele c) și alin.(6) litera b), 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 ş t e : 

 
 
           Art.1. Se aprobă valorificarea prin licitație publică a 10.000 to. piatră spartă 

andezit, sort 20-50 / 50-80, aflată în evidența contabilă la pozițiile 2018-1, 2017-31-
1, 2017-31-2, 2017-31-3. 

         Art.2. Se aprobă Documentația  licitației publice conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3. Se numeşte Comisia de licitaţii în următoarea componenţă: 

     Preşedinte: Köllő Hunor – consilier achizțtii publice 
     Membrii:  Moga Melinda – referent urbanism 

                    Baróti Zsolt  – referent compartiment agricol. 
     Membrii supleanţi: Madarász Zsombor – referent compartiment agricol 

                              Baróti Levente –referent compartiment impozite şi taxe. 



        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Ciumani și comisia de licitații numită prin art.3. 
 

       Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija  secretarului general al unității 
administrativ teritoriale pentru Primarul comunei Ciumani,compartimentului achiziții 
publice din cadrul Primăriei comunei Ciumani, Prefectului Județului Harghita,  și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și la sediul acesteia.  
 

 
 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                Contrasemnează  pentru legalitate 
        Király Szabolcs                                   Secretar general: Balogh Zita        

 
 

 
 
 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din 
data de 30 martie 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. 
 


