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MODEL PROTOCOL DE PREDARE –PRIMIRE  

din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Ciumani, a cotei–părți de 
de 59,15 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada 

Akadan, localitatea Ciumani” 
 
 

PREAMBUL :  
Prezentul Protocol are obiectul predarea - primirea din domeniul public al Județului Harghita în 
domeniul public al comunei Ciumani, a cotei–părți de 59,15 % din totalul de linie electrică, realizat 
în cadrul investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani” și este încheiat între 
U.A.T Județul Harghita în calitate de predător și U.A.T. Comuna Ciumani în calitate de primitor. La 
întocmirea prezentului Protocol de predare –primire s-a avut în vedere prevederile următoarelor 
acte normative :  
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliul local al comunei Ciumani nr. 67/2022 privind declarării de uz și interes 
public local al cotei părți de 59,15 % din totalul de linie electrică LEA 20 KV în strada Akadán, 
Comuna Ciumani și solicitarea transmiterii acestei cote părți din domeniul public al Județului 
Harghita în domeniul public al Comunei Ciumani. 
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. ___/2023 privind revocarea dreptului de 
administrare al U.A.T. Comuna Ciumani asupra cotei-părți de 59,15 % din linia electrică deținute de 
U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, 
localitatea Ciumani” judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. 
Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Ciumani. 
- Părțile:  

JUDEŢUL HARGHITA prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, str. Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, CIF 
4245763, reprezentat de Comisia de predare numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Harghita nr. 485/2016 în următoarea componenţă: 
 
Birta Antal – director general – Direcția generală patrimoniu -  președinte ; 
Mihály Csaba  - consilier Direcția economică membru ; 
Máthé Árpád – consilier Direcția generală patrimoniu – membru ; 
Bardocz Mária – consilier Direcția generală patrimoniu – membru ; 
Bara Lenke  - consilier Direcția generală patrimoniu - membru . 
în calitate de predător,  
şi 
Comuna Ciumani prin Consiliul Local al comunei Ciumani , cu sediul în Ciumani , P-ţa. Borsos Miklós 
nr. 208 , judeţul Harghita, tel.0266 - 351006 cod fiscal 4367922, cont nr. 
RO13TREZ35324510220XXXXX deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentată prin Márton László 
Szilárd primar,, reprezentată de comisia numită prin Dispoziția primarului comunei Ciumani nr. 
___/2022, în următoarea componenţă:  
________________________________ 



________________________________ 
________________________________ 
 

în calitate de primitor   
au procedat la predarea - primirea cotei părți de 59,15 % din totalul de linie electrică, realizat în 
cadrul investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani”. 
 
Linia electrică în strada Akadan, localitatea Ciumani, a fost realizată în cadrul programului 
„Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau 
parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2014, a fost aprobat cu Hotărârea nr. 87/2014 a 
Consiliului Județean Harghita cu modificările și completările ulteriore și a fost recepţionat cu 
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 670/2015. 
 

Cota-parte al Județului Harghita din linia electrică este compusă din 1.962 ml conductor preizolat cu 
izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 20 kV de tip OAC2X 50/8 mmp, 8 
bucăți stâlpi de beton de susținere tip SC 15006 și 4 bucăți stâlpi de beton de întindere tip SC 15014. 
 
Documentația tehnico – economică aferentă cotei părți de 59,15 % din totalul de linie electrică, 
realizat în cadrul investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani se găsesc 
depuse la Cartea Construcției care a fost întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat prin H.G. nr. 273/1994 
cu modificările și completările ulterioare. Cartea construcției reprezintă parte componentă 
prezentei Protocol va fi predată la data semnării acesteia.   
 
Linia electrică în strada Akadan, localitatea Ciumani a fost pus în funcțiune  în anul 2015 şi are 
valoare de inventar  de 30.615,16 lei . 
 
Față de cele de mai sus părțile constată că sunt îndeplinite în totalitate prevederile legale ce privesc 
predarea – primirea a cotei părți 59,15 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei 
„Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani, Judeţul Harghita. 
 
La data semnării prezentului Protocol primitorul preia în proprietate cota parte de 59,15 % din 
totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, 
localitatea Ciumani ,cu respectarea condițiilor din prezentul Protocol .  
 
 PREDĂTOR  PRIMITOR 
 Judeţul Harghita prin   Comuna Ciumani 
 Consiliul Judeţean Harghita  Consiliul local al Comunei Ciumani 
 Comisia de predare :  Comisia de primire 
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 Borboly Csaba Birta Antal 
 preşedinte director general  
 


