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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 

 H O T Ă R Â R E A nr.76/2021 

privind stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul  

comunei Ciumani în vederea impozitării 
 

 
   Consiliul Local Ciumani,  

Având în vedere proiecvtul de hotărâre și referatul de aprobare  nr. 72/2021 prezentat de 

Primarul comunei Ciumani cu privire la stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul 
comunei Ciumani în vederea impozitării, 

Văzând referatul : 

- de specialitate nr. 72/2021 al compartimentului impozite și taxe, precum avizul consultativ 

favorabil nr. 72/2021 al comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări 

interinstituționale 

- proiectele realizate pentru rebilitarea, modernizarea infrastructurii: ”Modernizare străzi în comuna 

Ciumani”, "Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul 

Harghita", precum și curățarea șanțurilor din administrarea ANIF; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1) Art.453 litera i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 
completările ulterioare, 

2) Normele de aplicare a Legii nr.227/2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1/2016 cu modificările și completările ulterioare, 
3) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
4) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

5) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 
și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

8) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/2017,  

9) Legii nr.24/2000 privind Normele tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
administrative; 

ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților 
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Ciumani este următoarea: 

a) Rangul  IV – sat reședință de comună fără sate componente, 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare 

pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind modificarea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea 
impozitării, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu completările ulterioare, văzând procesul verbal de afișare 

nr.3846/22.11.2021, 



   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, 

 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - Se stabilesc zonele și delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea 
impozitării conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.- (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. 
 (2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Ciumani nr.85/2017 privind stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul 
comunei Ciumani în vederea impozitării, împreună cu modificările aduse de Hotărârea Consiliului 
Local Ciumani nr.68/2018. 

        
Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Ciumani, 
prin aparatul de specialitate al său.  

 
 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciumani, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciumani și prefectului județului Harghita și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de 

internet a comunei Ciumani. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

     Korpos Levente                                                         Secretar general: Balogh Zita  

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 23 

decembrie 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.  

 


