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          H O T Ă R Â R E A nr.48/2021 

privind aprobarea acordării despăgubirii pentru 
numitul Csata Csaba 

 
 

       Consiliul Local  Ciumani,  

       Având în vedere Proiectul de hotărâre cu nr.45/ 2021 și referatul de aprobare 
prezentat de Dl. Primarul Márton László-Szilárd  cu privire la aprobarea acordării de 

despăgubiri pentru numitul Csata Csaba,  
      Văzând raportul de specialitate a compartimentului urbanism din cadrul  Primăriei 

comunei Ciumani nr.45/2021 şi  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.45/2021, 

      Ţinând seama de: 
- cererea numitului Csata Csaba înregistrat sub nr.1839/08.06.2021 privind 

solicitarea unor despăgubiri cu actele doveditoare anexate: extras CF 51272, 
Declarație dată în fața Notarului privind lipsa asigurării casei de locuit, acte 
justificative privind achiziționarea materialelor de construcții pentru reparații, 

- Raportul operativ nr.1 din 15.06.2021 privind efectele fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase produse în perioada 21.05.2021 -07.06.2021, 

- Procesul verbal nr.2045/22.06.2021 al SPAC Ciumani, întocmit pentru 
constatarea defectării canalului colector, 

       Luând în considerare prevederile: 
- Art.172 litera e) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare doin comuna Ciumani aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

Ciumani nr.14/2014, 
- Art.27 alin.(3) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 

și canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.20/2021 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021-fondul de 
rezervă, 

       Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică ,văzând procesul verbal de afișare nr.2045/ 22.06. 2021 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) 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 ş t e: 

 
 



       Art.1. Se aprobă acordarea de despăgubiri bănești în sumă de 2.500 lei pentru 

numitul Csata Csaba, cu domiciliul în comuna Ciumani nr.1376,  pentru renovarea casei 
de locuit avariată în urma defectării canalului colector după fenomenele 

hidrometeorologice periculoase produse în perioada 21.05.2021 -07.06.2021. 
        Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului 
comunei Ciumani. 

       Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT , se comunică 
Primarului comunei Ciumani,  Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la 

cunoștință publică. 
 
 

 
 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      Contrasemnează pentru legalitate 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
7 septembrie 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. 


