ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPIUL
GHEORGHENI
CONSILIUL
LOCAL

HOTARAREA

nr.93 I2OLO

prtuind terenul irutrauilansituat tn municipiul
cart. Florilor, aferent blocurilor ANL, judelul
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedin{a ordinaÍá, tinutá la data de 26 rnal 2olo,
Avand ín vedere:

-

expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate aJ Direcpiei economice - Compartimentul administrarea
patimoniului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni, inregistrat sub nr.409 1/2010;
_ rapoartele comisiiior de specialitate constituíte din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniulu| buget, finanle crearea surselor de uenituri proprii;
- Urbanism,
protecfia
corlseruarea.
amenajarea
teitoiulu|
mediului,
monumentelor isÍonce 5i de arhitecturd';
Luánd in considerare prevederile:
- art.3, a1in. (2) din l,egea ).52/ 1998, privind infrinfarea Agenliei Nalionale pentru
Locuinte, cu modiÍicárile 9i completárile ulterioare;
- Ordinului ANCPI nr.633/2O06, pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi
func1ionare a birourilor de cadastru 9i publicitate imobiliará _ cu modificárile gi
completárile ulterioare;
- afi.26, alin. (1) qi art.36, alin. (1) din Legea nr.18/1,997, fondului funciar,
republicatá, cu modificárile qi completárile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c) 9i. alin.(s) lit. b), pct.17 9i ale art. 45, a-lin. (3)
coroborat cu art. 115 a1in.(1)1it. b) din l,egea nr. 2I5/2ooI privind administratia publícá
localá' republtcatá, cu modificárile gi comp1etárile ulterioare,

HoTÁnÁ5rn:
Art.1 - Se constatá cá terenul intravilaa situat in Municipiul
Gheorgheni,
judeful
cart' Florilor, aferent blocurilor ANL
Harghita,
ín supraÍafá
bL. 47 9i bl. 48
,
tota]á de 3.250 mp' inscris in c.F. 13136 Gheorgheni, sub nr. top loa99/72/2/cl2'
este
proprietatea publicá a Municipíului Gheorgheni qi frgureazá ín inventarul bunurilor care
a]cátuiesc domeniul public al unítá1ii administrativ-teritoria]e'
.dusé
AlL.2 _ Prevederile pfezeÍitci hÖtái-ári voT fi
la indepliníre de cátre: Primarul
municipiului Gheorgleni, qi Direclia economicd. - Compartimentul administrarea patimoniu
din cadrul apar-atului de specialitate al primar-ului rnunicipiului Gheorgheni.
Art.3 - Prezenta hotáráre se transmite la Instítu{ia Prefectului, judelul Harghita gi se
comunicá: Pimarului
municipiului Gheorgheni, qi Direcliei economice _ Compartimentul
administrarea patimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorshenl.
Gheorgheni, la 26 mai 2OIO.
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