
                   ROMÂNIA
          JUDEŢUL HARGHITA
               ORAS BORSEC                                                   
            CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E  A   Nr.21/2016
privind aprobarea achizi ionării unui imobil, construc ie i teren aferent din categoriaț ț ș

monument istoric

                     Consiliul local al ora ului Borsec.ș
                      Având în vedere  ini iativa primarului , raportul compartimentului deț
resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  precum  i  adresaș
nr.1353/29.12.2015 prin care Consiliul local oră enesc Borsec î i exercită dreptul deș ș
preem iune asupraț  achizi ionării imobilului, construc ie i  teren aferent, monumentț ț ș
istoric cod de eviden ă LMI 2010: HR-II-m-B-12765,  din ora ul Borsec str. Primăveriiț ș
nr.11, Vila nr.49 , jude ul Harghita, de la proprietarul Antal Ana i Asmarandei Adelaț ș
Adriana.

   Luând în considerare publica ia de vânzare nr.1238 ț
din26.11.2015 din partea proprietarilor Antal Ana i Asmarandei Adela Adriana, ș
Raportul de evaluare înregistrat sub nr.285 din 17.02.2016 realizat de un expert 
evaluator  Ing. Fecske Gyula, adresa nr.1238/09.12.2015  din partea Direc iei ț
Jude ene pentru Cultură Harghita, prin care arată că nu- i exercită dreptul de ț ș
preem iune asupra imobilului , prevederile art.4(4) i(8) din Legea nr.422/2001 ț ș
republicat 2006 privind protejarea monumentelor istorice , Legea nr.273/2006, 
privind finan ele publice locale,cu modificările i completările ulterioare Legea ț ș
contabilită ii nr.82/1991, republicat, precum i prevederile art. Legii  nr.213/1998, ț ș
privind proprietatea publică i regimul juridic al acesteia cu modificările i ș ș
completările ulterioare , art.863(1), lit.e) din Legea nr.287/2009, Hotărârea Consiliului
local oră enesc Borsec nr. 11/2016, privind aprobarea bugetului local pe anul 2016.ș

              Văzând  avizul favorabil, al  comisiei pentru buget finan e din cadrulț
consiliului local oră enesc Borsec.ș
                         În temeiul dispozi iilor art.39(1),art.36(2), lit.e), art.36(9),  art. 45 (3),ț
art.115(1),  lit.b)din  Legea  nr.215/2001,  republicată  2007  privind  administra iaț
publică  locală  cu  modificările  i  completările  ulterioare  precum  şi  cu  respectareaș
prevederilor  legii  nr.  52/2003,  privind  transparen a  decizională  în  administra iaț ț
publică   

H O T Ă R E S T E:

            Art.1. Aprobă achizi ionarea unui imobil, construc ie i teren aferent, ț ț ș
monument istoric, din ora ul Borsec str. Primăverii nr.11, Vila nr.49, jude ul ș ț
Harghita, identificat prin CF nr.51976, nr. cadastral: 51976.

Descrierea construc ieiț : 
 Suprafa ă construită: C1: 287 mp;ț
                                  C2: 107 mp;

                  Total suprafa ă desfă urată C1 i C2 : 1255 mp.,ț ș ș
           Descriere teren:
 1074 mp, intravilan
  de la proprietarii Antal Ana i Asmarandei Adela Adriana. cu domiciliul:ș
- Antal Ana, str. Libertă ii nr.32, Municipiul Topli a, jude ul Harghita;ț ț ț
- Asmarandei Adela Adriana, B-dul Belvedere, Bl.1, sc.E, ap.70, Municipiul One ti, ș
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Jude ul Bacău:ț

             Art.2. Valoarea imobilului, conform publica iei  de vânzare nr.ț  1238 
din 26.11.2015 este de 50.000,00 Euro     

      Art.3.  Suma de   50.000,00 Euro, va fi achitată din bugetul local pe 
anul 2016,  cap.  Alte servicii în domeniile locuin elor, serviciilor i dezvoltării ț ș
comunale  : 70.02.50, art.71.01.01, (construc ii)  la cursul valutar BNR din data plătii,ț
după încheierea contractului de vânzare cumpărare, în contul deschis de vânzători. 

     Art.4.Împuternice te pe d-ul Mik Jozsef, primarul ora ului, validat prinș ș
Sentin a Civilă nr.903/2012, pronun ata de Judecătoria Topli a pentru semnarea ț ț ț
contractului de vânzare cumpărare în urma tranzac iei încheiate.ț

     Art.5. Odată cu realizarea tranzac iei, bunul achizi ionat , construc ie ț ț ț
i teren aferent, monument istoric, ș din ora ul Borsec str. ș Primăverii nr.11, Vila nr.49, 

jude ul Harghita,ț  va intra în domeniul public al Unită ii Administrativ Teritoriale ț
Borsec

            Art.6.  Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unită ii Administrativ ț
teritoriale Borsec se va aduce la cuno tin ă publică prin afi ajș ț ș
                       Art.7. Prin grija secretarului Unită ii Administrativ Teritoriale Borsec, ț
prezenta hotărâre se înaintează:  
                                - Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț                                   

                     - Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.  
                                - Consiliului  Jude ean Harghita pentru ini ierea unui proiect de ț ț
Hotărâre de Guvern în vederea atestării modificărilor intervenite în inventarul 
domeniului public al ora ului Borsec.ș

        

       Borsec,  23 februarie  2016  

                                           
                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                   Benkes Zsolt           
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