
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 

  H O T Ă R Â R E A nr.81/2022  

privind aprobarea participării Comunei Ciumani la Programul județean 

privind ”Identificarea oportunității de investiții în noi capacități de producție al 

energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile 

din județul Harghita în perioada 2022-2028” și aprobarea asocierii Comunei Ciumani 

cu Județul Harghita pentru realizarea acestui programului 

 

           Consiliul Local al comunei Ciumani 

           Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.80/2022 al primarului comunei Ciumani privind 

aprobarea participării Comunei Ciumani la Programul județean privind  ”Identificarea oportunității de investiții 

în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-

urile din județul Harghita în perioada 2022-2028” și aprobarea asocierii Comunei Ciumani cu Județul Harghita 

pentru realizarea acestui programului 

 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr.80/2022, 
           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrație publică și cooperări interinstituționale nr.80/2022, 

          - Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.322/2022 prin care a fost aprobat cadrul necesar creării 

programului județean ”Identificarea oportunității de investiții în noi capacități de producție al energiei 

electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-

2028” 

           - faptul că este necesar și oportun accesarea fondurilor nerambursabile pentru proiecte având ca 

obiect investiții în sisteme de producere de energie electrică/ termică utilizând resurse regenerebile de 

energie, sisteme ca parcuri fotovoltaice, care să asigure energia electrică necesară infrastructurilor 

aparținând instituțiilor publice și iluminatului stradal, 

         Luând în considerare prevederile: 
           - Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, 
           - Legii nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, 
           - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 
           - Legii 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările 
ulterioare, 
           - Ordinul ANRDE nr.94/2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de 
energie 
          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 4/2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
consolidat general  al comunei Ciumani pe anul 2022, și estimările pe anii 2023-2025, 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera d), 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, 

 

h o t ă r e ș t e: 



 

 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă participarea Comunei Ciumani la Programul județean privind ”Identificarea 

oportunității de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile 

de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”. 

(2) Se aprobă asocierea Comunei Ciumani prin Consiliul Local al comunei Ciumani cu UAT-urile participante 

în vederea realizării acestui Program. 

(3) Se mandatează Primarul comunei Ciumani, domnul Márton László-Szilárd cu încheierea și semnarea 

contractelor de asociere cu UAT-urile participante în Program. 

Art. 2. – (1) Se aprobă descrierea Programului ”Identificarea oportunității de investiții în noi capacități de 

producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul 

Harghita în perioada 2022-2028”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă modelul contractului de asociere a UAT-urilor, conform anexei nr.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se va asigura finanțarea Programului din bugetul local propriu al comunei Ciumani pentru 

acoperirea cheltuielilor serviciilor prestate pentru comuna Ciumani. 

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Ciumani. 
 
Art. 5. -  Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va comunica Consiliului 
Județean Harghita, Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință 
publică. 
     
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  Contrasemnează  pentru legalitate 

         Péter László                                                                Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de  29 noiembrie 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. 
 
 


