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    H O T Ă R Â R E A nr.21/2022 

privind declarării de uz și interes public al  

Drumului de câmp Bartishegye 
 

 
         Consiliul local al comunei Ciumani, 
         Având în vedere: 

         - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.20/2022 prezentat de Primarul 
comunei, privind declararea de uz și interes public al Drumului de câmp Bartishegye, 

        - Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.6/2022 privind numirea comisiei de 

inventariere a domeniului public și privat al comunei Ciumani, 

         - Faptul că la inițierea proiectului ”Racordarea la rețeaua electrică a stației de pompare 

nr.4 a sistemului de canalizare menajeră”, am observat că acest drum de câmp a rămas afară 

și nu figurează în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, iar 

acum este necesar îndreptarea greșelii, 

          - raportul de specialitate nr.20/2022  întocmit de Compartimentul urbanism și 

amenajarea teritoriului  și avizul consultativ favorabil nr.20/2022 al Comisiei de specialitate  

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

și comerț, 

        - Adresa Instituției Prefectului Județului Harghita nr.4711/3519/SL/30.03.2022, 

         Luând în cosiderare prevederile: 

          - art.289, art.290, art.296 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, art. 858, 859, art.863 lit.a) și lit.f)  din Cap. I a Titlului VI din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil republicată, 
 Ordonanței 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, 

 pct.2.3. litera a) din partea II –Organizarea terenurilor aghricole din Ordinul nr.212/2002 
pentru aprobarea normelor tehnice de intocmire a proiectelor de organizare a teritoriului 

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

și completările ulterioare, 
 Art.9 și nota 4 din subsolul Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor 

privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, 

 Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, 

 Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, 

 Legii nr.82/1992 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

https://sintact.ro/#/dokument/16857804?cm=DOCUMENT


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

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 Documentației elaborate de evaluatorul Kollo David cu nr.668 din 2022 și Planului de 

amplasament, 
       Respectând prevederile legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică,văzând  Procesul verbal de afișare nr. 1215/2022, 
     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) , 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, 
 

 
h o t ă r ă ş t e : 

 

 
Art.1 (1) Se aprobă declararea de uz și interes public a Drumului de câmp Bartishegye, 

drum de exploatare agricolă, care leagă DC 63 cu pășunile Composesoratului Ciumani și cu 
fânețile din postata Bartishegye. 

(2) Drumul de câmp Bartishegye este pietruit și din pământ, având o lungime de 1480 

m cu o suprafață  de 4440 mp , dobândită în anii 1907 și are valoarea de 15.883 lei. 
(3) Pe drumul de câmp Bartishegye se află un pod, care trece peste Pârâul Șumuleu, 

este construit din lemn și beton, având valoarea de 34.260 lei. 

 
         Art.2. Bunul declarat de uz și interes public conform art.1 din prezenta hotărâre se va 

înregistra în cartea funciară și printr-o altă hotărâre a Consiliului Local Ciumani se va întroduce 
în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani. 
  

        Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Ciumani.    

 
       Art.4. 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 

         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 13   voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


