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  H O T Ă R Â R E A nr.46/2022 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare  

a comunei Ciumani pentru perioada 2021-2030 
      
 
  Consiliul Local al comunei Ciumani, 
        Având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre și referatul de aprobre nr.42/2022 prezentată de primarul 
comunei Ciumani, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Ciumani pentru 
perioada 2021-2030, 
       - raportul de specialitate nr.42/2022 a secretarului general al comunei Ciumani , 
       - avizele consultative favorabile ale celor trei comisii de specialitate, 
       -procesul verbal de afișare nr.2082/22.06.2022, după care s-a consatat că nu a fost 
depusă nici o propunere, sugestie sau opinie. 
       - faptul că strategia de dezvoltare 2015-2020, aprobată prin HCL nr.30/6 august 2015 
nu mai are valabilitate și a fost necesară și oportună elaborarea unei noi strategii, 
        Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
- Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu  

modificările și completările ulterioare, 
    În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(4) litera e), art.139 alin.(1)   
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. Se aprobă Strategia de dezvoltare  a comunei Ciumani pentru perioada 2021-2030 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

    Art.2. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

intermediul aparatului său de specialitate. 

    Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei,  va fi afişată pe site-

ul instituţiei, va fi comunicată Primarului comunei Ciumani precum Instituţiei Prefectului 

Judeţului Harghita. 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         Contrasemnează  pentru legalitate   
             Nagy Erzsébet                                      Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 26 iulie 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. 

 
 


