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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  spatiilor verzi din intravilanul 
( domeniul privat) comunei Bilca judetul Suceava 

  
Consiliul Local al comunei Bilca,judeŃul Suceava, 

Având în vedere : 
-expunerea de motive prezentată de domnul Rusu Zaharie , primarul 
comunei Bilca ,judeŃul Suceava,înregistrată sub nr. 4916 din 26.10.2011, 
-raportul de specialitate al compartimentului funciar a teritoriului  
înregistrat sub nr.4917  din 26.10.2011; 
-raportul favorabil de avizare al Comisiei pentru administraŃia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăŃenilor,înregistrat sub nr. 4918 din 26.10.2011;  
În temeiul prevederilor: 
- art.16 din Legea 24/2007 privind reglementarea  şi administarrea  spaŃiilor 
verzi ,republicată 
-Ordinul  n.r 1466/2010 pentru modificarea  Ordinului ministrului 
dezvoltarii ,lucrărilor  publice  şi locuintelor  
- art.38 alin.2 şi art.46 alin.1. din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 
publică locală,cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
ART.1.Se aprobă spatiile  verzi din intravilanul domeniul privat al comunei 
Bilca ,judetul Suceava,astfel: 
a)Suprafata de 1000 mp teren intravilan situat la intrarea pe Ulita 
Pătrastenilor  pe partea dreaptă; 
b)Suprafata de  4220 mp  teren intravilan  situat in  spatele Scolii generale 
George Tofan nr. 1 Bilca  
c)Suprafata de 1000 mp  teren intravilan  situat lângă Primărie –parcul  
d)Suprafata de 2000 mp teren intravilan situat  la podul din jos  partea 
dreapta  
e)suprafata de 600 mp teren intravilan situat  in fata blocului unde e 
farmacia 
f) suprafata de 1.000 mp  teren intravilan de  lângă  Cuciurean Livia 
g ) suprafata de  1000 mp teren intravilan la Savu Alexandru  

i) Suprafata de 47.300 mp teren situat  pe malul riului Suceava –lunca  
ART.2.Comuna Bilca  are un numar de 3670 de locuitori şi conform legii 
mai sus mentionate fiecarui cetatean îi revine 16 mp de spatiu verde. 
ART.3 Compartimentul de  urbanism şi amenajare a teritoriului si 
compartimentul funciar   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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