ROMANIA
JUDETUL TIARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONS.ILTUL LOCAL
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HOTARAREA

nr. 17l2Ol4

referitoare la modificarea gi completarea Studiului de oportunitate peitnt,
gi stabilirea solufiilor optime de gestiune a seruiciilor d"e ad.ministrare
fundamentarea
a domeniului publíc 5i priuat tn Municipiut Gheorgheni, jud"e{ul Harghita,.'
aprobat prin H.C.L. nr.142/ 20 j3
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
intrunit in qedinla ordinará, linutá la data de 30 ianuarie 2oI4,
Avánd in vedere:
Adresa nr. I5484(II26L)SL/2OI3
a Instituliei Prefectului Judelul
Harghita,
'.inregistratá la Municipiul Gheorgheni sub nr. 10385 l2oI3
" expunerea
de motive nr' 73o /2074 a Prímarului Municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate nr.73Il2oI4 al Direcliei tehníce din cadrul aparatului de
specialitate ai primarului municipiului Gheorgheni;
H.C.L.
nr.I42l2OI3,
priuind aprobarea Studiutui de oporhtnitate pentru
fundamentarea gi stabilirea solufiilor optime de gestiune a seruiciilor de administrare a
domeniului public 5i piuat tn Muní'cipiut Gheorgheni, judetul Harghita
rapoartele comisiilor de specialitate
constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni;
Luánd ín considerare prevederile:
Leg1í nr.273l2006 privind Íinanlele publice locale, cu modificárile gi completárile
ulterioare,
Legii nr. 5112006 serviciilor comunítare de utilitáli publice, cu modiÍicarile 9i
completárile ulterioare;
Ordonanlei Guvernului nr.7Il2OO2 privind organizarea qi funlionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public qi privat de interes local, cu modiÍicárile
qi completárile ulterioare,
Hotárárii Guvernului nr.955 l2oo4 pentru aprobarea regelementárílor - cadru de
aplicare a Ordonanlei Guvernului nr. 7I/2oo2 privind organízarea gi funclionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public qi privat de interes local, cu
modiÍicárile gi completárile ulterioare,
Regulamentului de organizare gi funclionare a Autoritálii Naliona]e de Reglementare
pentru Serviciíle Comunitare de Utilitáli Publice - A.N.R.S.C. din 24.o7,2ol3 _
aprobat prin Hotárárea Guvernului nt'527 l2oI3,
^
In temeiul prevederiior art.36, alín.(2|iit.d), atin.(6), lit.a), pct.14 9i ale art. 45. alin.(1)
coroborat cu art.115, alin. (1)' lit.b) din Legea nr.2I5l2Oo1, privind administraliapublicá
localá, republicatá, cu modificáríle qí completárile ulterioare'

HoTÁnÁ$TE:
Art.I _ Se aprobá modiÍicarea gi completarea Studiului de oportunitate pentru
delegarea serviciului public de administrare a domeniului public Ai privat aI municipiului
Gheorgheni, aprobat prin H'C.L' nt.1'42l2013, dupá cum urmeazá:
a) La Cap.I
Generalitáli
la legislalia speciÍicá H.G. nr,67ll2oo7
Se
inlocuiegte cu H.G. nr.527/2013;
b) La Cap.IV _ Necesitatea gi oportunitatea delegárií gestiunii - la inceputu|
punctelor F. 9i H din lit. a), se introduce síntagma,,Salubrizare''.
Art.il - Prevedert|e prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: PimaruI
Municipiului, Direcfia tehnica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municípiului Gheorgheni'

Art.Iil _ Prezenta hotáráre se transmite la institulia Prefectului - judelul Harghita qi
Se comunicá: Pimarului Municipiu,Iui, Direc{iei tehnice din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la 30 ianuarie 2014
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SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PRESEDINTELE SEDINTEI,
,f \

,-t)"

i i

B enedek A rpad-Las zló\'.
l : '

Naga Isfuan
:

l

t\

2

