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 H O T Ă R Â R E A nr.22/2023 
privind trecerea unui bun din domeniul public 

în domeniul privat al Comunei Ciumani, județul Harghita 
 
 

                Consiliul Local Ciumani  
                Având în vedere: 
                - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.18/2023 prezentată  de  primarul 
comunei Ciumani prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unui bun din 
domeniul public în domeniul privat al Comunei Ciumani, județul Harghita, 
                 - raportul de specialitate al compartimentului de  Urbanism și amenajarea 
teritoriului din cadrul Primariei comunei Ciumani nr.18/2023, 
                 - avizul consultativ favorabil nr.18/2023 al comisiei de specialitate pentru buget-

finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 

                 - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.57/2012 privind modificarea și completarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, 

                - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.81/2019 privind aprobarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ciumani, 

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

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

Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, completată prin 

Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.57/2012- pozița 123, 

                - Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.6/2022 privind numirea comisiei de 

inventariere a domeniului public și privat al comunei Ciumani; 

                 - Memoriul justificativ nr.638/17.02.2023 privind încetarea uzului și interesului 

public al panoului de informare turistică, 

                  -faptul că acest panou de informare turistică a fost construit pentru adăpostirea 

unui terminal outdoor, care de mult nu funcționează și este depășit din punct de vedere 

tehnologic,astfel pierzând uzul și interesul public, 

Luând în considerare prevederile: 

                 - art.554, art.858, art.860 și art.864 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 

                 - art.286 alin.(4), 287 litera b), art.354-355, art.261 alin.(2)-(3)  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 declară încetarea uzului și interesului public asupra următoarelor bunuri din 
domeniul public al comunei Ciumani: 

- Poziția 123 -Panou de informare turistică, construită din lemn, regim de înălțime P, 
lungime 3 m, lățime 1 m, înălțime 2 m, valoarea de inventar 8.954 lei. 
 

               Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ciumani 
a bunului menționat la art.1 , completând Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Ciumani cu o nouă poziție, poziția 13 conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
              Art.3.Primarul comunei Ciumani va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 
              Art.4. Prezenta hotărâre , prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va 
comunica Primarului comunei,   Instițutiei Prefectului Județului Harghita  si se va aduce la 
cunoștința 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 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 12 voturi pentru , 0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


