
R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 
 

  H O T Ă R Â R E A nr.21/2023 
privind menținerea schimbării destinatiei imobilului- constructie și teren aferent 

,,Scoala Somlyovolgye cu clasele I - IV comuna Ciumani nr.974” 
 

                Consiliul Local Ciumani  
                Având în vedere: 
                - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.17/2023 prezentată  de  primarul 
comunei Ciumani prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menținerea schimbării 
destinației imobilului- construcție și teren aferent ,,Școala Somlyovolgye cu clasele I-IV comuna 
Ciumani nr.974 din spatii de învățământ în spații ”Bucătărie comunitară!” și faptul că în acest 
imobil din anul 2003 nu se desfășoară activități școlare, 
                 - raportul de specialitate al compartimentului de  Urbanism și amenajarea 
teritoriului din cadrul Primariei comunei Ciumani nr.17/2023 
                 - avizul consultativ favorabil nr.17/2023 al comisiei de specialitate pentru activități 

social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie social, protecţia 

copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină, 

                - faptul că acum 10 ani a fost aprobată schimbarea destinației Școlii Somlyovolgye 

cu clasele I-IV, acesta nefiind utilizat din cauza lipsei de copii, și de atunci situația nu s-a 

ameliorat, ba mai mult s-a înrăutățit, 

                 - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.30/2012 privind schimbarea destinației 

imobilului –construcții și teren aferent ”Școala Somlyovolgye cu clasele I-IV comuna Ciumani 

nr.974” 

     - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani,  atestată 

Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, pozița 12 

                 -Acordul nr.304/2023 al  Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Köllő 

Miklós” din comuna Ciumani,din care reiese că nu există solicitare din partea comunității locale 

de a menține această clădire cu destinația de școală, 

                 - Memoriul justificativ nr.628/17.02.2023, privind schimbarea de destinație, 

Luând în considerare prevederile: 

                 -  art.112 alin (62) din Legea nr. 1/2011 al Educatiei nationale,cu modificările și 

completările ulterioare, 

                 - art.286 alin.(4) și 287 litera b)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 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 menține încă 10 ani schimbarea destinației imobilului – construcție și teren 
aferent ”Scoala Somlyovolgyi cu clasele I-IV comuna Ciumani nr.974”,   din spații de învățământ 
în spații  ”Bucătărie comunitară”. 
 
               Art.2. Primarul comunei Ciumani va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 
              Art.3. Prezenta hotărâre , prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va 
comunica Primarului comunei,   Instițutiei Prefectului Județului Harghita, Inspectoratului Școlar 
al Județului Harghita, Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din comuna Ciumani si se va aduce la 
cunoștința publică. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 28 februarie  2023 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos 
Levente nu a votat, fiind în situația de conflict de interese. 
 

 


