ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂRE A nr.77/2016
privind aprobarea Documentației tehnice al lucrărilor
de ”Demolarea casei de locuit și anexele gospodărești”
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din 14 noiembrie 2016,
Având
în
vedere
proiectul
de
hotărâre
nr.77/2016alprimaruluicomuneiCiumaniprivindaprobareaDocumentațieitehniceallucrărilor
de
”Demolareacasei de locuitșianexelegospodărești” ,
Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul urbanism, amenajarea
teritoriului nr.77 /2016 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism și
amenajarea teritoriului,
Luând în cosiderare prevederile:
Legiinr.
213/1998
privindproprietateapublicăşiregimuljuridicalacesteia,
cumodificărileşicompletărileulterioare;
- HotărâriiConsiliului Local Ciumani nr.56/2016 privind includerea în Inventarului
bunurilor care fac parte dindomeniului privat al comunei Ciumani, a bunurilor cumpărate
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2016, privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al anului 2016 al comunei Ciumani.
- Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentrureglementareaprocesului de scoatere din
funcţiune, casareşivalorificare a activelorcorporale care alcătuiescdomeniul public al statuluişi al
unităţiloradministrativ-teritoriale
- Hotărârea Guvernului nr.841/1995privindprocedurile de transmiterefărăplatăşi de
valorificare a bunuriloraparţinândinstituţiilorpublice
Analizând documentația tehnică și memoriul general ai proiectului "Demolareacasei de
locuitșianexelegospodărești” nr.498/2016 elaborat de SC LarixStudio SRL din Gheorgheni,
- Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.2772/14.11.2016,
În temeiul art. 36. alin (1) lit. b, alin (2) lit. c, alin (7) lit. a, pct. 18, art. 45 alin. (2) şi a
art. 115, alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi,

hotărăşte
Art.1. Se aprobă documentația tehnică a lucrărilor de ”Demolareacasei de
locuitșianexelegospodărești” ,proiect nr.498/2016 elaborat de SC LarixStudio SRL din
Gheorgheni.

Art.2.Materialele rezultate din demolări vor fi valorificate în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr.112/2000 și a Hotărârii Guvernului nr.841/1995.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se va comunica Instituţiei
Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică.
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