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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr.32/2022 

privind aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei Ciumani 
din Societatea Comercială HARGAZ Harghita Gaz SA 

 
              Consiliul Local al comunei Ciumani,  
              Având în vedere: 

              - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.30/2022 prezentat de Primarul 
comunei Ciumani  cu privire la aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei Ciumani din 

Societatea Comercială HARGAZ Harghita Gaz SA, 
             - raportul de specialitate nr.30/2022 a compartimentului de  urbanism și amenajarea 
teritoriului, 

             - avizul consultativ favorabil nr.30/2022 al Comisiei de specialitate  pentru buget –
finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 
             - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.52/2000 privind aprobarea participării la 

înființarea societății comerciale HARGAZ HARGHITA GAZ SA, prin care a fost aprobată 
participarea Consiliului Local Ciumani la înființarea societății pe acțiuni și aportul de 10.000.000 

lei,  
             - faptul că timp de 22 de ani, de când s-a înființat această societate, Comuna Ciumani 
nu s-a bucurat de realizarea obiectivelor societății, deoarece în comuna Ciumani nu a fost 

introdus gazul prin rețea,  
             Luând în considerare prevederile: 

            - art.92 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu midificările 
și completările ulterioare, 
            - art.68, art.134 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 
            - art.1925 și art.1926 din Codul civil – Legea nr.287/2009 , republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 

             Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,văzând procesul verbal de afișaj nr.1560  /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 e ș t e, 
  
 

            Art.1.(1) Se aprobă retragerea Consiliului Local al comunei Ciumani, ca acționar 
minoritar din Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. și solicitarea ca societatea să 

cumpere acțiunile Consiliului Local al comunei Ciumani 
(2) Se aprobă notificarea societății printr-un preaviz rezonabil, de bună credință, conform 
anexei nr.1 și se împuternicește Dl.Primar Márton László-Szilárd cu semnarea și comunicarea 

preavizului. 



(3) Se aprobă depunerea la societate a declarației de retragere conform anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre și se împuternicește Dl.Primar Márton László-Szilárd cu semnarea și comunicarea 

declarației.  
 

         Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ciumani. 
 

          Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința celor interesați, se comunică Instituției 
Prefectului Județului Harghita și se aduce la coștință publică prin grija secretarului comunei. 
  

 
 

      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 17 mai 2022 
cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 12   
voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12  consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

 


