ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 9/2019
privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019 a Conisliului Local Ciumani

Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 12.02.2019,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 8/2019 prezentat de Primarul comunei
Ciumani privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019 a Conisliului Local Ciumani,
Văzând Expunerea de Motive nr. 8/2019 a primarului comunei, dl. Márton László –
Szilárd privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019;
Văzând raportul de specialitate nr. 8/2019 al referentului de specialitate care
îndeplinește atribuțiile de secretar al comunei Ciumani, respectiv văzând Raportul de avizare
al comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia
mediului şi turism.
Luând act de Adresa nr. 1899/01.02.2019 emisă de Instituția Prefectului Județului
Harghita, prin care se propune reanalizarea H.C.L. nr. 7/2019 a Consiliului Local Ciumani;
Luând în considerare prevederile:
- Art. 120 și art 121, alin (1) și (2) din Constituția României republicată;
- Art. 8 și art. 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- Art. 7, alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Art. 20 și art. 21 lit. (b) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii nr. 525/2000 privind protecția
drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecușului și înzăpezirii, emise de Agenția
Națională a Drumurilor București;
- Ordinului nr. 289/2170/2013 al DPI/MDARP pentru aprobarea reglementării tehnice
"Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice"
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 13 şi în temeiul art.
45, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 115, alin (1),lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, cu un număr de 12 voturi,

H O T Ă R E Ş T E:
Art. 1. Se modifică art. 1 al H.C.L. nr. 7/2019 a Consiliului Local Ciumani în sensul
înlocuirii perioadei de „16.11.2018-31.03.2020” cu perioada „13.02.2019-31.03.2020”.

Art. 2. Anexa nr. 1 al H.C.L. nr. 7/2019 se modifică și va avea următoarea denumire: „Plan
deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 13.02.2019-31.03.2020”.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Comunei Ciumani.
Art. 4. Hotărârea se comunică prin grija secretarului Comunei Ciumani, primarului Comunei
Ciumani, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Primăriei comunei Ciumani şi prin publicare pe site-ul comunei Ciumani.
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