ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHBNI
CONSIUTTL LOCAL
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HoTÁnÁnpA nr. 183 l2o1^o

piuind aprobarea participdrii municipiului Gteorgheni tn cadrul programului
Operalional Sectoial Mediu", Axa pioritard. 4, Implementarea sistemelor
"
adecuate de management pentru protec{ia natuií"
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
ín gedinla extraordinará, linutá la data de 10 noiembrie 2010,
avánd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului
Gheorgheni - inreg. sub
nr.a9O4/2OIO;
_ Raportul de specialitate al Direc|íei tehnice din cadrul aparatului
de
specialitate
al Primarului
municipiului
Gheorgheni
ínregistrat sub
nr.89O5/2010;
- H.C.L. nr.36/2OIO, privind aprobarea Programului de investilii publice al
municipiului
Gheorgheni pe anul 2010, cu modiÍicárile gi completárile
ulterioare:
- rapoartele amisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
_ Administrarea patimoníulu|
buget, finanle, crearea surselor de ueníh'ti
Pro?ii;
- Urbanism,
amenajarea
proteclia
teitoiului,
mediului,
consen)area
gi
monumentelor istorice
de arhitecfurd;
Luánd in considerare prevederile:
_ Hotárárii Guvernului
privind aprobarea confinutului-cadru
nr.28l2oo8
al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentÍu obiective de
investi{ii qi lucrári de interventii, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
_ aÍt'44, alin. (1) din Legea nr, 27312006, privind Íinanlele publice locale, cu
modificárile gi completárile ulterioare;
Ín temeiul prevederiior art.36, alin' (2) lit. b) 9i. a1in.(4)lit. d) 9i ale art. 45, alin. (2)
lít. e) coroborat cu art. 115 a1in.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2oo| privind
administratia publicá localá, republicatá,

EoTÁRá9rr;
Art. l _ Se aprobá participarea
Municipiului
Gheorgheni
ín cadrul
Programului
Opera(ional Sectoial ,,Mediu,, Axa prioritará 4 ,,Inplementarea
sístemelor adecaate de management pentru protectla' naturit,
Art.2 _ Se dá acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al
statului qi din administrarea Apelor Románe - Directia Apelor Siret - Bacáu, in
domeniul public al Municipiului Gheorgheni qi in administrarea Consiliului Local
Gheorgheni, a Lacului de acumulare Párául Valea oii, conform H.G. 170512006 Inventarul bunurilor din patrimoniul public al statului, nr. MFP 64195, ín vederea
emiterii Hotárárii de Guvern.
Art.3 - Preluarea efectivá; se va face dupá aprobarea Hotárárii de Guvern
privind trecerea acestui bun in domeniul public al Municipiului Gheorgheni 9i dupá
semnarea Protocolului de predare - preluare Íntre oárti'

Art.4 - Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la índeplinire de cátre:
Direclia telnicd din cadrul aparatului de
Pimarul
Municipiului Glrcorglrcni,
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.s - Prezenta hotáráre se transmite la Institu{ia prefectului - judelul
Harghita, qi se comunicá c:u: Primatul Municipiului Gheorgheni, Direc|ia tehnicd achizilii publice, inuestilii programe gi proiecte din cadrul aparatului de
Biroul
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la 10 noiembrie 2OIO.

PRE$BDINTBLtr SBDINTBI

CONTRASBMNBAZA
StrCRETARUL MUNICIPIULUI

Suciu Gabor

ldtluan
Naga"{\4

n

li

LtcJ

L

I'
\/

"\

2

