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  H O T Ă R Â R E A nr.14/2023  
privind aprobarea folosirii cantității de piatră 

aflată în stocul comunei Ciumani 
   

Consiliul Local Ciumani,  

        Având în vedere: 

        - Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare prezentate de Primarul comunei 

Ciumani nr. 11/2023,privind folosirea cantității de ptară aflată în stocul comunei Ciumani,  

        - raportul de specialitate a consilierului de achiziții nr.11/2023 
        - avizul consultativ favorabil nr.11/2023 al Comisiei de specialitate pentru buget –
finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 
         - procesele verbale de recepție  

Luând în considerare prevederile: 

 Art.108 litera e) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2005 privind concesionarea Carierei de Piatră 

din Kicsilok din proprietatea comunei Ciumani,  

  Hotărârea nr.24/2019 privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC Interholz SRL 

în vederea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr.1020/96/2018, în 

sensul aprobării eșalonării obligațiilor de plată suplimentare în cunatum de 185.299 

lei, 
 Art. 2103 – 2106, art.2278 și următoarele din Codul civil – Legea nr.287/2009 , cu 

modificările și completările ulterioare,  

 Deciziei nr. 2484/06.08.2018 al Camerei de Conturi Harghita referitoare la obligațiile 

fiscale accesorii, 

 Procesului-verbal de negociere încheiat la data de 04.03.2019 cu SC Interholz SRL 

din Ciumani, 

        În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele c) și alin.(6) litera b), 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 Se aprobă folosirea cantității de piatră din stocul comunei Ciumani, aflată în 

evidențele contabile  pentru acoperirea contribuției proprii la realizarea următoarelor 

proiecte: 

    



    a) Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – km 3+824 , comuna 

Ciumani, județul Harghita; 

   b) Modernizarea drumurilor comunale 62 și  63 din comuna Ciumani, județul Harghita 

   c) Întreținere drumuri de câmp și drumuri de pădure din comuna Ciumani; 

   d) Alte investiții privind reabilitarea infrastructurilor din comună, care necesită material 

piatră spartă și/sau piatră brută. 

 

Art.2 (1) Până la folosirea efectivă a cantității de piatră, se aprobă darea în depozit 

conform contractului de depozit aprobat prin HCL nr.75/2021 astfel: 

a) 3.456,16 tone de piatră spartă; 

b) 9.380,60 tone de piatră brută. 

 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general  al comunei 

pentru Primarul comunei, Prefectului județului Harghita și 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   
31 ianuarie   2023 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. 

 
 

 


