ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.7/2018
privind extinderea garanției constituite pentru
derularea Contractului de concesiune, prin care Cariera de piatră la Kicsilok
a fost dată în concesiune pentru S.C.INTERHOLZ SRL din Ciumani

Consiliul local al comunei Ciumani la şedinţa ordinară din 19 februarie 2018,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.7/2018 prezentat de Primarul comunei,
privind extinderea garanției constituite pentru derularea Contractului de concesiune, prin
care Cariera de piatră la Kicsilok a fostdată în concesiune pentru S.C. INTERHOLZ SRL din
Ciumani,
Văzând raportul de specialitate a secretarului comunei nr.7/2018 precum şi raportul
comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei
nr.7/2018,
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2005 privind concesionarea Carierei de Piatră din
Kicsilok din proprietatea
Contractul de concesiune nr.481 din 24.03.2005, încheiat între Consiliul Local Ciumani și
SC Interholz SRL Ciumani pentru concesionarea Carierei de Piatra Kicsilok, prin care s-a
stabilit și o garanție materială ,
- Contractul de garanție nr.767 din 10 iunie 2011, încheiat între Consiliul Local Ciumani și
SC Interholz SRL din Ciumani pentru constituirea unei garanții materiale , în vederea
acoperirii eventualelor pagube cauzate în gestionarea Carierei de Piatră la Kicsilok,
Ciumani,
- art.2382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil republicată,
- Decizia nr.41/27.12.2017 și Raportul de audit financiar nr.1836/29.11.2017 a Camerei de
Conturi Harghita;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.350/19.02. 2018,
În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art.36 alin.(2) litera c) şi art.45 din Legea
nr.215/2001 ,privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,cu un număr de 12 voturi,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă extinderea garanției constituite prin Contractul de garanție nr.767
din 10 iunie 2011, încheiată între Consiliul Local al comunei Ciumani și S.C. Interholz SRL din
Ciumani pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate în gestiunea Carierei de Piatră la
Kicsilok, Ciumani, astfel:

a)

Valoarea garanției existente este de 62.250 lei pentru care s-a constituit garanție
materială asupra terenului situat în comuna Ciumani și înscris în CF nr.138 CN, nr.top 154
și CF nr.144 nr.top 153/2.
b) Se extinde garanția până la valoarea de 330.000 lei, constituind garanție materială
asupra clădirilor situate în comuna Ciumani la nr.1570, înscrise în CF 50151 (CF vechi 138
CN) :Hală metalică construită în anul 2007, suprafața 788 mp , Depozit de rumeguș
construită în anul 2007, suprafața 54 mp.
Art.2. Pentru extinderea garanției se aprobă Actul adițional la Contractul de garanție
nr.767/10.iunie 2011, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Ciumani.
Art.4. Se va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Harghita,
Consiliului Județean Harghita şi va fi afişat public.
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