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 H O T Ă R Â R E A nr.27/2023   
privind darea în folosinţă gratuită 

a unor imobile din proprietatea publică a comunei Ciumani 
 
              Consiliul Local al comunei Ciumani,  
              Având în vedere: 
              - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.23/2023 prezentat de Primarul 
comunei Ciumani  cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor imobile din proprietatea publică 
a comunei Ciumani, 
             - raportul de specialitate nr.23/2023 a compartimentului de  urbanism și amenajarea 
teritoriului, 
             - avizul consultativ favorabil nr.23/2023 al Comisiei de specialitate  pentru buget –
finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 
              - Cererea nr.702/2023, depusă de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala 
Harghita, 
             - Documentația de proiectare nr.EB/68/2022 pentru lucrările de ” Alimentare cu 
energie electrică pensiuni ale AC BEGE & BEGE COMPANY SRL ȘI a SC KICSILOK SRL, comuna 
Ciumani”, efectuată de SC ELECTRO-BETA SRL, 
             Luând în considerare prevederile: 
            - art.297 alin.(1) litera d), art.349 –art.351 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu midificările și completările ulterioare, 
            - art.2146 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 
            - Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, 
            - art.14 din Legii nr.123/2012, al energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare, 
            - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ciumani - Anexa nr.17 
din Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, modificată și 
completată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.47/2022 poziția 141- Drumul de câmp 
Bartishegye, 
             În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) , art.133 alin.(1), art.139 
alin.(1) și alin.(3) litera g), 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.(1) Consiliul Local al comunei Ciumani acordă dreptul de folosință gratuită pentru 
Distribuție Energie Electrică România-Sucursala Harghita din drumul de câmp Bartishegye a 
suprafeței de 32 mp pentru perioada existenței cablului de alimentare al PTAB, conform 
contractului de comodat anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



(2) Se acordă dreptul de uz temporar a suprafeței de 32 mp pentru organizare șantier pentru 
lucrările investiției ”Alimentare cu energie electrică pensiuni ale SC Bege&Bege Company SRL și 
SC Kicsilok SRL, comuna Ciumani”, pe drumulul de câmp Bartishegye, cu plata tarifului de 
organizare șantier 0,50 lei/mp/zi stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.97/2022. 
 

         Art.2.  Obligaţiile părților: 

         (1) Proprietarul Comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani următoarele obligaţii: 
a)să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare în 
folosinţă gratuită şi prin lege; 
b)să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public 
legitim o impune. 

        (2)Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 
a)să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită; 
b)să prezinte, anual, Consiliului Local Ciumani, rapoarte privind activitatea de utilitate publică 
desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii 
pentru perioada următoare; 
c)să permită accesul Consiliului Local Ciumani pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 
d)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
e)la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea 
ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. 

      (3)Alte obligaţii: 

a)Folosinţa dobândită în baza contractului de comodat nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici 
cu titlu gratuit, unei alte persoane. 

b)Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa Consiliul Local al comunei 
Ciumani cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la 
existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la 
imposibilitatea exploatării bunului. 
 
          Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ciumani. 
 
           Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința celor interesați, se comunică Primarului 
comunei Ciumani Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la coștință publică prin 
grija secretarului general al comunei. 
  
 
 
    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. 

 


