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REFERAT DE APROBARE 
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 
 
 

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, valoarea totală a investiției la 
terminarea lucrărilor era de 55.860,96 lei inclusiv TVA. 
 

Contribuţia judeţului Harghita privind realizarea obiectivului „Extindere LEA 20 KV în 

strada Akadán, localitatea Ciumani, jud. Harghita” era 33.043,89 lei, inclusiv TVA 

reprezentând 59,15 % cotă-parte, respectiv contribuţia comunei Ciumani era valoarea 

de 22.817,07 lei inclusiv TVA şi reprezintă 40,85 % cotă-parte.  

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. 

 

Partea Județului Harghita a fost dată în administrare comunei Ciumani pentru 49 ani 
în baza contractului de administrare nr. 27766/2015 și a Protocolului de predare-
primire nr. 27497/2844/2015. Conform pct. 4 din capitolul V.2 din contractul de 
administrare „administratorul se obligă să anunțe în scris proprietarul despre intenția 
de a întreprinde măsuri pentru efectuarea oricărei modificări privind lista bunurilor 
primite îndeosebi în cazul efectuării unor investiții.” 
 

U.A.T. comuna Ciumani prin adresa nr. 3829/99764/2022 a înștiințat U.A.T. Județul 
Harghita asupra faptului că are intenția să preia linia electrică LEA 20 KV în strada 
Akadán, localitatea Ciumani, jud. Harghita și în această privință Consiliul Local 
Ciumani a aprobat Hotărârea 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, 
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Comuna Ciumani și solicitarea transmiterii acestei cote părți din domeniul public al 
Județului Harghita în domeniul public al Comunei Ciumani. 
 

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 294 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al 
unei unități administrativ-teritoriale pe raza teritorială a județului respectiv se face la 
cererea consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului după caz, prin 
hotărâre consiliului județean, iar potrivit alin. (5) din același articol, cererea trebuie să 
fie aprobată, prin hotărâre a consiliului local. 
 

Luând în considerare că linia electrică LEA 20 KV în strada Akadán, localitatea 
Ciumani, jud. Harghita este un obiectiv care deservește în primul rând colectivitatea 
locală, totodată pentru a avea posibilitate de dezvoltare/modernizare/extindere 
această linia electrică vă înaintăm spre aprobare prezentul proiect de hotărâre 
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 
  
 
Miercurea Ciuc, 31 ianuarie 2023. 
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