ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.23/2016
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani
nr.61/2015, privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr.1093,
necesar pentru construirea unei grădinițe de copii

Consiliul Local Ciumani, la şedința extraordinară din data de 23 martie 2016,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.25/2016 prezentat de Primarul comunei Ciumani
cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.61/2015, privind
cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr.1093, necesar pentru construirea unei
grădinițe de copii ,
Luând act de raportul nr.25/2016 a compartimentului de dezvoltare rurală şi achiziţii
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de raportul nr.25/2016 a
comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi dezvoltare a Consiliului Local
Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
-Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2016, privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al anului 2016 a Consiliului Local Ciumani,
Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.22/2016 privind aprobarea
completării
Programului achiziţiilor publice din anul 2016, pct.17 din program,
Luând în considerare raportul de expertiză tehnică nr.96/12.11.2015 efectuată de
expertul Birtalan Arpad din Gheorgheni,
În conformitate cu procesul verbal de negociere nr.2890/07.12.2015 încheiat de
comisia constituită prin nota Primarului comunei Ciumani nr.1590/30.07.2010,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală, văzând procesul verbal de afişare nr. 665/23.03.2016,
În temeiul art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr de 13 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.61/2015,
privind cumpărarea unui imobil situat în comuna Ciumani nr.1093 , necesar pentru construirea
unei grădinițe de copii, și la art.1, care va avea următorul cuprins:
”Se aprobă cumpărarea imobilului care se situează în comuna Ciumani nr.1093, necesar pentru
construirea unei grădinițe de copii și compusă din:
a) O parcelă în suprafața de 1188 mp de categoria intravilan, adresa Ciumani nr.1093,
identificat prin număr cadastral 50819 înscris în CF nr.50819 a comunei Ciumani,
proprietatea lui Szilagyi Catalina în cota de 5/8 parte și a lui Rusev Jolan Margit în cota
de 3/8 parte.

b) Casă de locuit- tip P, construită cu fundație de piatră, pereți din lemn, acoperită cu țiglă
nr.cadastral 50819-C1.
c) Anexă-construită din lemn, acoperită cu țiglă, nr.cadastral 50819-C2.
d) Șopron – construită din lemn, acoperită cu țiglă, nr.cadastral 50819-C3.
e) Grajd cu șură – construită din lemn, acoperită cu plăci ondulate, nr.cadastral 50819-C4.
f) Teren în intravilan în suprafață de 330 mp,adresa Ciumani nr.1093, identificat prin
numărul cadastral 51313 înscris în CF nr.51313 a comunei Ciumani. ”
Art.2. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.61/2015 și
la art.2, care va avea următorul cuprins:
”Contravaloarea imobilului în sumă de 60.000 lei se va achita din sumele prevăzute în bugetul
anului 2016 , Lista de investiţii la capitolul 51.02.01.03 art.71.01.30.”
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Ciumani, Dl.Márton László-Szilárd.
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