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        H O T Ă R Â R E A nr.31/2021  

privind aprobarea modificării Regulamentului de stimulare a  protecției mediului și amenajării 
estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani 

 
 
 

        Consiliul Local Ciumani, 
        Având în vedere  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare prezentat de Primarul 

comunei nr. 30/2021 cu privire la aprobarea modificării Regulamentului de stimulare a  
protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani, 
       Văzând raportul de specialitate nr.30/2021 a secretarului general al comunei Ciumani și 

avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru   buget –finanțe, investiții, 
administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț a Consiliului Local 
Ciumani nr.30/2021, 

       Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii nr.23/2020 privind aprobarea regulamentului de stimulare a protecției 

mediului și amenajării estetice a gospodăriilor din comuna Ciumani, 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.20/2021 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021 a comunei 

Ciumani, cu rectificările ulterioare, 
- Ordonanța Guvernului nr.21/2002, privind  gospodărirea localităților urbane și 

rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, 
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului  aprobată prin Legea 
nr.265/2006 cu modificările ulterioare,  

- Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele 
urbane, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

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

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
Respectând  prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în  

administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afișare nr.1564/2021 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera d), 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 ş t e : 
 

 
 
    Art.1.  Se aprobă modificarea Regulamentului de stimulare a  protecției mediului și 

amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani, astfel: 
 
 



a) Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Pentru înfrumusețarea spațiilor publice din fațada gospodăriilor, locuitorii, care solicită vor 
primi 8 sau 16 plante de flori și pământ pentru plantare de  10 l, pe care trebuie să 
folosească pentru crearea unei grădini cu flori ori ghivece de flori.” 

b) Art.5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Termenul până la care trebuie plantate florile primite conform art.4 din prezentul 

regulament, este de 10 iunie.” 
c) Art.8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Sumele necesare desfășurării stimulării , anual se va cuprinde în bugetul local al comunei 

Ciumani la capitolul 87.02.04 art.20.01.09.” 
 

    Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ciumani prin aparatul său de specialitate. 
 

    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei pentru 
Primarul comunei Ciumani, Compartimentului turism, Instituției Prefectului Județului Harghita 
și se afișează public. 

 
 

 
 
    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 extraordinară din 
data de 25 mai 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. 
 


