ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.71/2017
privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr. 204
necesar pentru construire garaje
Consiliul Local Ciumani la şedinţa ordinară din 4 septembrie 2017,
Având în vedere Proiectul de hotărâre cu nr.70/2017, prezentat de Primarul
comunei Ciumani cu privire la cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr.204,
necesar pentru construire garaje,
Văzând referatul nr.70/2017 a compartimentului achiziții publice, văzând referatul
nr.70/2015 a comisiei de specialitate pentru dezvoltare şi administrarea domeniului public şi
privat al comunei , precum şi
Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.30/2017, privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al anului 2017 a Comunei Ciumani,
Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.21/2017 privind aprobarea Strategiei anuale
de achiziții publice pe anul 2017 și Programului achiziţiilor publice ,
Luând în considerare raportul de expertiză tehnică nr.95/14.07.2017 efectuată de
expertul Birtalan Arpad din Gheorgheni,
În conformitate cu procesul verbal de negociere nr.2167/19.07.2017,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afişaj nr.2505/04.09.2017,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(1), alin.(2) litera c), alin. (5)
litera b), art.45 şi art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale,
republicat cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă cumpărarea imobilului care se situează în comuna Ciumani
nr.204, necesar pentru construire garaje și compusă din:
a) Teren în suprafața de 759 mp de categoria intravilan identificat prin număr cadastral
510 înscris în CF nr.50036 a comunei Ciumani, proprietatea lui Domokos Ildiko
casatorită cu Domokos Arpad.
b) Casă de locuit nr.cadastral 510.
c) Grajd cu șură și magazie de lemne , nr.cadastral 510-C2.
Art.2. Contravaloarea imobilului în sumă de 76.000 lei se va achita din sumele
prevăzute în bugetul anului 2017 , Lista de investiţii la capitolul 51.02.01.03 art.71.01.30.
Art.3. Imobilul cumpărat va fi inclusă în inventarul bunurilor care fac parte din
domeniul public și privat a comunei Ciumani, astfel:
a) Terenul în suprafață de 759 mp va intra în domeniul public al comunei Ciumani,
b) Casa de locuit, grajdul cu șură și magizia de lemne va intra în domeniul privat al
comunei Ciumani.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani, Dl.Márton László-Szilárd.
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