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  H O T Ă R Â R E A nr.23/2023 
privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public  al Comunei Ciumani, județul Harghita 
 
 

                Consiliul Local Ciumani  
                Având în vedere: 
                - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.19/2023 prezentată  de  primarul 
comunei Ciumani prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atestarea modificării și  
completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, județul 
Harghita, 
                 - raportul de specialitate al compartimentului de  Urbanism și amenajarea 
teritoriului din cadrul Primariei comunei Ciumani nr.19/2023  
                 - avizul consultativ favorabil nr.19/2023 al comisiei de specialitate pentru buget-

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

                  -Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, 
aprobată prin Hotărarea Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, modificată și completată ulterior, 
precum atestată prin Hotărarea Guvernului nr.1351/2001,   
                - Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.6/2022 privind numirea comisiei de 

inventariere a domeniului public și privat al comunei Ciumani; 

                - raportul comisiei de inventariere a domeniului public și privat al comunei Ciumani 

cu privire la atestarea modificări și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Ciumani  

                 - Contractul de vânzare nr.3932 din 13 decembrie 2022 prin care a fost 

achiziționată terenul în suprafață de 8827 mp, înscrisă în CF 51297 

                  -faptul că acest teren recent achiziționat pentru realizarea unor investiții publice 

trebuie să fie inclus în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani.  

Luând în considerare prevederile: 

                -Art. 554, art. 858, 859, art.863 lit.a) și lit.f)  din Cap. I a Titlului VI din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil republicată, 
                -Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, 
                -Art.6 alin.(2) și art.9, precum nota 4 din subsolul Hotărârii Guvernului nr.392/2020 
privind aprobarea Normelor privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, 
                  -Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, 
                  -Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare,     
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                 - art.286 alin.(4), 287 litera b)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

                - art.59 și art.60 din legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

              -Legii nr.82/1992 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
              -Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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 atestă modificarea și completarea Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Ciumani , însușit prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani 
nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare, și atestat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita ,   după cum urmează: 
 

a) după poziția  nr.141 se întroduce o nouă poziție,  poziția cu nr.142  conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

 
              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  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.  

 


