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príuind tnregistrarea tn euiden[ele contabile a bunurilor care apar[in doi
public al Municipiului Gheorgheni, cuprirusetn Anexa nr.8 din H.G. nr. 1351/ 2001,
gi sunt truregistratetn euidenfa tehnico-operatiua tn unitati naturale

Consiliul

Local aI Municipiului

Glrcorgtrcni,

in qedinla ordinará, tinutá la data de 26 rr.a:2o|o,
Avánd in vedere:
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate al Direcliei economice - Compartimentul administrarea
patrimoniului, din cadrul aparatului de specialitate aJ primarului municipiului
Gheorgheni, inregistrat sub nr.42 10/2010;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni:
_ Administrarea patimoniului, buget, finanÍe crearea surselor de uenitui propii;
- Urbanism,
protecfia
amenajarea
teritoiului,
conseruarea
mediului,
monumentelor isÚonce gi de arhitecturd;
Luánd Ín considerare prevederile:
- H.G. nr. 1351 /20O 1, privind atestarea domeniului public aI judefului Harghita,
precum gi aJ municipiilor, oragelor gi comunelor din judelul Harghita - Anexa nr.8
- Inventarul
public
bunurilor
care aparlin
domeniului
al Municipiului
Gheorgheni;
_ art.3 din o.G. nr.8l/2oo3, prívind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe aÍlate
ín patrimoniui instítuliilor publice, cu modifrcárile gi completárile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b) qi d) 9i. afin.(a) lit. a, pct.17 qi a1e art. 45, alin.
(3) coroborat cu art. 115 a1in.(1)lit. b) din Legea nr.2I5/2oo1 privind administrafia publicá
localá, republicatá, cu modifrcáriie gi completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:
AÍt.l - Se aprobá ínregistrarea ín evidentele contabile, la valoarea de un leu fiecare,
a bunurilor care aparlin domeniului public al Municipiului Gheorgheni, bunuri cuprinse in
Anexa nr.8 din H.G. nr. 1351/2001, qi care sunt inregistrate ín evidenÍa tehnico-operativá
in unitáti natura]e - fárá valoare.
AÍt.2 - Prevederile prezentei hotárári vor fr duse la indeplinire de cátre: Pimarul
municipiului Gheorgheni, qí Direc{ia economicd, _ Compartimentul administrarea patimoniu
din cadru] aparatului de specia1itate al primarului municipiuluí Gheorgheni.
Art.3 - PÍezenta hotáráre se traÍIsmite la Institufia Prefectului, judelul Harghita qi se
comunicá: Primarului municipiului Gheorgheni, qi Direcfiei economice _ Compartimentul
administrarea patimoniu din cadrul aparatului de specialitate aI primarului municipiului
Gheorgheni.
Gheorgheni, Ia 26 mai 2OIO.
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