
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 

  H O T Ă R Â R E A nr.20/2023  

privind punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare 

a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul 

județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru 

amplasarea noilor investiții 

        

           Consiliul Local al comunei Ciumani 

           Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.16/2023 al primarului comunei Ciumani , 

 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr.16/2023, 
           - Avizul consultativ favorabil nr.16/2023 al comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări 

interinstituționale, 

- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, Anexa 5 din Hotararea 

299/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Harghita, pozițiile 15 și 100, 

   - Ghidul solicitantului Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa prioritară 

3.Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; obiectivul specific 3.1. 

Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor 

în România 

         Luând în considerare prevederile: 
 - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 
          - Legii nr.101/2006, privind servicul de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b), alin. (4) litera e) și alin. (9) litera a), art. 133 alin. 

(2) litera a), art. 139 alin. (1) și alin. (3) șitera d) și f), 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 participarea în proiectul ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune 

în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” 



 

 

Art. 2. - Se aprobă punerea la dispoziția proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale 

comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a 

terenurilor identificate conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării 

investiției ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban 

pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” conform modelului de Acord de Asociere din 

Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Terenurile pe care se vor amplasa investițiile aferente proiectului ”Dotarea punctelor de colectare a 

deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule 

ecologice digitalizate” se află în proprietatea publică a comunei Ciumani, inclusiv pentru o perioadă de cinci 

ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 

Art. 5. – Pentru terenurile pe care se vor amplasa investițiile sferente proiectului ”Dotarea punctelor de 

colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, 

cu insule ecologice digitalizate” nu au fost depuse cereri de retrocedare în conformitate cu legislația în 

vigoare și nu există litigii cu privire la stabilirea și delimitarea proprietății. 

 
Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Ciumani. 
 
Art. 7. -  Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va comunica Instituţiei 
Prefectului Harghita, Consiliului Județean Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință 
publică. 
     
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             Contrasemnează pentru legalitate 

        Sándor Szilveszter                                                             Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din data de   13 februarie  2023 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. 
 

 


