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      H O T Ă R Â R E A nr.18/2021 
privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ,  
care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani 

 
 

          Consiliul Local al comunei Ciumani, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.15 /2021 inițiat de 

primarul comunei Ciumani privind  aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin 

domeniului public al Comunei Ciumani,  

 Văzând raportul de specialitate nr. 15/2021  întocmit de Compartimentul achiziții 

publice și implementarea proiectelor  și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate  

pentru buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism 

și comerț, 

         Luând în cosiderare prevederile: 
          - art.289 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, aprobată prin 
Hotărarea Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, modificată și completată ulterior, precum 
atestată prin Hotărarea Guvernului nr.1351/2001,   

 Art. 554 și art. 858 și următoarele din Cap. I a Titlului VI din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil republicată, 

 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.822/16.03.2021 privind execuția 
lucrărilor de construcții aferente investiției ”Modernizare străzi în comuna Ciumani, 
județul Harghita” , 

       Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică,văzând  Procesul verbal de afișare nr.811/2021, 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) l, art.133 alin.(1), art.139 
alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

hotărăşte  
         
 

Art.1  Se aprobă modificările survenite  în Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al Comunei Ciumani,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani 
nr.17/1999, modificată și completată ulterior, precum atestată prin Hotărârea Guvernului 
nr.1351/2001, astfel: 

a)la poziția 23 din inventar  coloana 3 se modifică și în loc de betonat se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 349.459 lei. 

b) la poziția 28 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 905.291 lei. 



c) la poziția 32 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 505.664 lei. 

d)la poziția 33 din inventar coloana 3 se modifică  și în loc de pietruit, asfaltat se va 
trece asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 745.870 lei. 

e) la poziția 34 din inventar  coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
611.509 lei. 
          f) la poziția 43 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, la coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins:185.205 lei. 
          g)la poziția 49 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins:415.465 lei. 
          h)la poziția 50 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 454.039 lei. 
          i) la poziția 52 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 289.109 lei. 
          j) la poziția 53 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit, asfaltat se va 
trece asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 553.507 lei. 
          k)la poziția 55 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 200.975 lei. 

l)la poziția 56 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 387.103 lei. 

m) la poziția 58 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 319.930 lei. 

n)la poziția 61 din inventar coloana 3 se modifică și în loc de pietruit se va trece 
asfaltat, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 512.696 lei. 

 
         Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Ciumani.    
 
       Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT se va comunica Instituţiei 
Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
         
   
 

      
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              Contrasemnează pentru legalitate 
       Gergely József                                                 Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
15 aprilie 2021 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. 
 


