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H O T Ă R Â R E A nr.18/2022  
privind aprobarea desființării/demolării casei de locuit, grajd cu șură și magazie 

lemne din domeniul privat al comunei Ciumani 
 

 

 
Consiliul Local Ciumani,  

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 16/2022 și referatul de aprobare a primarului comunei, dl. 

Márton László – Szilárd privind aprobarea desființării/demolării casei de locuit, grajd cu șură 

și magazie lemne din domeniul privat al comunei Ciumani, 
- raportul de specialitate nr. 15/2022 al compartimentului urbanism și amenajarea 

teritoriului 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, 

- Studiul de oportunitate nr.754/2022 privind oportunitatea desființării/demolării 
casei de locuit, grajd cu șură și magazie lemne,  

- faptul că clădirile casă de locuit, grajd cu șură și magazie lemne sunt într-o stare 

avansată de degradare, fiind construite în anii 1948, 
Luând în considerare prevederile: 

- art.129 alin.(1), alin.(2) litera c), alin.(7) litera d) coroborat cu art.354 din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

-  Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare, prin care se prevede că administratorul are obligația să urmărească comportarea 
în timp a construcțiilor și să ia măsuri pentru punerea în siguranță a acestora sau să 

propună desființarea lor, 
- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și 

completările ulterioare, 
- art.1, art.8 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.50/1991,privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările 
ulterioare, pozițiile 1160/2018, 1161/2018 și 1162/2018 din evidența financiar-contabilă, 

- Hotararea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si 
de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, 
           - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.81/2019 privind privind  aprobarea 

Inventarului bunurilor imobile, care aparțin dimeniului privat al Comunei Ciumani, pozițiile 2 
și 3 ,  

Respectând prevederile Legii nr. 53/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,văzând procesul verbal de afișare nr.829 /2022 

În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art. 129, alin. (2) litera b) şi alin. (4) litera f) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 



 
 

        Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și desființarea prin demolare a casei de locuit 
înscris în CF 50036 a localității Ciumani, nr.cadastral 50036-C1, a grajdului cu șură și 

magazie de lemne, nr.cadastral 50036-C2, din domeniul privat al comunei Ciumani. 
 
       Art.2. Se aprobă achiziționarea documentației de desființare/demolare a casei de 

locuit, grajd cu șură și magazie de lemne, având drept scop eliberarea autorizației de 
desființare pentru clădirile în cauză. 
 

       Art.3. Se aprobă recuperarea și valorificarea materialelor rezultate din demolare, 
conform Hotărării Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice. 
 

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

Ciumani. 
 

        Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija  secretarului general al comunei se comunică 
Primarului,  Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
         

 
 

 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               Contrasemnează pentru legalitate 
         Köllő Csaba                                                      Secretar general: Balogh Zita 
 

 
 

 
 
 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
12 aprilie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 2 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 


