ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.44/2018
privind aprobarea denumirii zonelor nou incluse în intravilanul
comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani la şedinţa ordinară din data de 23 iulie 2018,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.43/2018, cu privire la aprobarea denumirii
zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani, prezentat de primarul comunei Ciumani,
Cu raportul nr.43/2018 al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din
cadrul Primăriei comunei Ciumani şi raportul favorabil nr.43/2018 al Comisiei de specialitate
pentruurbanism și amenajarea teritoriului,
Văzând Procesul verbal nr.2009/2018 cu privire la propunerea de denumire a zonelor
nou incluse în intravilanul comunei Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
- art.2 litera d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.11/2017 privind aprobarea PUG și RLU al
comunei Ciumani,
-art.5, alin.(1) din Legea nr.7/1996, republicata, Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr.7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art.7 din H.G. nr.777/2016
privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al
nomenclaturilor stradale, art.19 din Ordinul nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor
stradale,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.2284/23.07.2018,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(2) litera d), alin.(6) litera a) pct.2 şi
ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
un număr de 13 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă denumirea zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani,
astfel:
a) Zona cu trupuri Lok , ca parte al intravilanului comunei Ciumani –zone cu servicii
turistice și agrement împrăștiate, necoerente, vor primi denumirea de Zona turistică
Lok.
b) Zona cu trupuri Akadan ,ca parte al intravilanului comunei Ciumani – zone cu servicii
turistice și agrement împrăștiate, necoerente, vor primi denumirea de Zonă Turistică
Veresvirag.
Art.2. Pentru zonele turistice Lok și Veresvirag, nomenclatura stradală va fi aprobată
într-o altă hotărâre de consiliu, numerotarea imobilelor începând pe partea dreaptă al
drumului în direcția de mers dinspre centrul comunei.
Art.3. Zonele turistice Lok și Veresvirag, conform HCL nr.85/2017 privind stabilirea
zonelor şi delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea impozitării, sunt

incluse în zona C și vor rămâne incluse în această zonă până la realizarea infrastructurilor
apă, canal și electricitate.
Art.4.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
comunei Ciumani prin aparatul de specialitate al său.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei
și se comunică Primarului comunei Ciumani și Instituției Prefectului Județului Harghita.
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