ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.35/2021
privind aprobare dării în administrare și exploatare
a canalului colector a comunei Ciumani
Consiliul Local al comunei Ciumani ,
Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobre nr.34/2021 prezentat
de Primarul comunei Ciumani nr.34/2021 privind aprobarea dării în administrare și
exploatare a canalului colector a comunei Ciumani,
Văzând Raportul de specialitate al secretarului general a comunei Ciumani cu nr.34
/2021 și Raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări
interinstituționale, din cadrul Consiliului Local Ciumani nr.34/2021
Luând în considerare prevederile:
- Art.297 alin.(1) litera a), art.298-300 din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
– Art.24 alin.(1) litera a), art.25 alin.(3), art.28, alin.(2), lit.a),alin.(4) din Legea nr.
51/2006, serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
– Art.19 din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare,republicată cu modificările şi completările ulterioare,
– Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordinului nr.88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare,
– 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,
poziția 18 din inventar,
– Art. 554 și art. 858 și următoarele 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,
– HCL nr.25/2016 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de apă și
canalizare a comunei Ciumani din compartiment funcțional fără personalitate
juridică în serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizată în
subordinea Consiliului Local Ciumani, precum dării în administrare și exploatare a
serviciului public și a sistemului de apă și canalizare a comunei,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.1565 /2021,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera n),
art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), 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) Se aprobă darea în administrare a canalului colector a comunei Ciumani
pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) a comunei Ciumani, serviciu public de
interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Ciumani, operator
direct, constituit prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.25/2016.
(2) Lista bunurilor ce se predă din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public
al comunei Ciumani sunt redate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(3) Condițiile de exploatare a canalului colector amintit la alin.(1) sunt conform Hotărârii
Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului Public de apă și canalizare aprobată cu aceeași hotărâre.
Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul și Viceprimarul comunei Ciumani.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei
pentru: Primarul și Viceprimarul Comunei Ciumani, Serviciului Public de Apă și Canalizare
(SPAC) al Comunei Ciumani, Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gergely József

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
22 iunie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

