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HOTĂRÂREA Nr. 14 / 2007
PRIVIND APROBAREA CUMPĂRĂRII SUPRAFEŢEI DE 2090 mp CA DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI BILBOR

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2007;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului
prezentat de dl. Ţifrea – Ştefan Mircea – referent urbanism, cu privire la necesitatea asigurării unui
teren în zona centrală pentru amplasarea unui bloc cu locuinţe de serviciu pentru cadrele didactice
şi alţi specialişti care-şi desfăşoară activitatea în comuna Bilbor;
Având în vedere voinţa manifestată de proprietarul actual al terenului de a
acorda prioritate în cumpărarea acestui teren, primăriei Biblor pentru realizarea unor obiective de
interes public local, precum şi procesul verbal cu rezultatul negocierii preţului pentru acest teren;
În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere lista de investiţii întocmită potrivit prevederilor art. 41 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi aprobată oadtă cu bugetul local pentru anul
2007 a comunei Bilbor cu Hotărârea nr. 3/2007;
Văzând raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate ale
consiliului local comunal Bilbor;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În baza prevederilor art. 36, art. 45 ,art. 115 lit. (b) şi art. 123 din Legea nr.
215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE :
Art. 1. Se aprobă cumpărarea terenului viran în intravilanul comunei Bilbor
înscris în CF nr. 1500 cu nr. top. 1981/3/1 în suprafaţă de 893 mp., cu nr. top. 1981/3/4 în suprafaţă
de 977 mp. şi cota de ½ parte din nr. top. 1981/3/5 în suprafaţă de 220 mp., total 2090 mp. , ca
domeniul privat al comunei Bilbor.
Art. 2. Se aprobă preţul de achiziţie al terenurilor menţionate la art.1, de 15
euro/mp plus cheltuielile aferente de întabulare la biroul natarial. Sumele necesare se asigură din
sursele financiare proprii existente, potrivit legii.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul
Harghita, Primarului comunei Bilbor şi compartimentului financiar-contabil al consiliului local
comunal.
Art. 4. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde
primarul comunei Bilbor.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Stan Mircea
Bilbor, 28 martie 2007
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