ROMANIA
JUDETUT, T{ARGLIITA
MUNICIPIUI, GI]I'O RGI{I'NI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÁREA

nr.8o/2o14

pentnt modificarea II.C.L. nr.2O0/22.11.2012,
cu piuire la acceptarea transmiteii
Justi{iei in
Ministerului
unui teren din domeniul public aI statutui gi din administrarea
Consiliului Local aI
domeniul publíc al municipiultli Gheorgheni 5i tn administrarea
mu nic ip iulu i Ghe o rg he ni
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, judetul Harghita
íntrunit in qedinta extraordjnará, legal constituitá, la data de 15 rr.al'2oI4,
Avánd in r'edere :
- expunerea de motive nr'3495l2oI4,
prezentatá de primarul municipiului
Gheorgheni dl. Mezei János, prin care propune solicitarea de trecere din
in
domeniul public al statului gi din administrarea Ministerului Justiliei
domeniul public al municipiului Gheorgheni qi ín administrarea Consiliului
Gheorgheni, a unui imobil situat in municipiul
Local al municipiului
Gheorgheni;
_ adresa nr.3oo73l9 din 26.09.2012 a Ministerului Justíliei prin care se
solicitá acordul Consiliului Local cu privire la trecerea bunului respectiv ín
domeniul public loca1 Ei in administrarea consiliului local a unei párli din
Gheorgheni,
cu
a1 Judecátoriei
terenul aferent sediului administrativ
precizarea ín textul hotárárii a destinalieí care va Íj atribuitá terenului
- raportul de specialitate nr.4496l2O14
al Compartimentului patrimoniu dtn
Gheorgheni;
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
- i{.C.L. nr.2OO/2O1.2, cu privire la acceptarea transmiterii unui teren din
Justiliei
in
domeniul public al statului Ei din administrarea Ministerului
domeniul public al municipiului Gheorgheni qi in administrarea Consiliului
Local al municipiului Gheorgheni;
_ rapoartele comisíilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea
patimoniulu|
crearea surselor de
buget, finanfq
propii;
uenituri.
Orbanism, amenajarea teritoiului, piotec{ia mediului, conseruarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd,;
- Ínudfdmant, tirueret, sport, agrement;
- avizul de legalitate al secretarului municipiului Gheorgheni;
in baza prevederilor:
art.9, aIin.(1) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicá,
cu modiÍicárile Ei completárile ulterioare;
_ Cartea a III-a din Codul Cívil al Romániei, republicat, cu modificárile qi
completárile u1terioare,
- Legii nr.273l2oo6,
privind Íinanlele publice locale, cu modificárile Ei
completárile ulterioare ;
Ín conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.c), alin. (5), lit.a) qi ale art.120 din
privind
administralia publicá localá, republicatá, cu modificárile qi
Legea nr. 2I5l2ool
completárile ulterioare'
in temeiul prevederilor art.45. alin.(3) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea
publicá localá, republicatá, cu modiÍicárile 9i
privind
administralia
nr. 2I5l2oo1
completárile ulterioare,

HOTARAQTE:
Art.I * Se modificá art.1 din ÍIot'árárea Consiliului l,ocal Gheorgheni nr.200 din
12.II.2O12 * ai priuire la acceptarea transmiterii unui teren din domeniul public al
statului qi din administrarea
Ministerului Justi{iei in domeniul public aI muruicipiului
- qi va
Gheorgheni
in
administrarea
Consiliului
l.ocal aI municipiuluí
Gheorgheni
5i
avea urmátorul cuprins:
,,Art.] - Se solícita Guuernului Romanieitrecerea din domeniul public al statului 5i
din administrarea
Ministentlui
Justiliei,
tn domeniul public
aI municipiului
Gheorghenl 9Í ín administrarea Consiliului Local aI Municipiu\ui Gheorgheni, a unei
parfi din terenul aferent sediului administratiu al Judecatoiei Gheorgheni situat tn
municipiul Gheorgheni, str. Kossrtth Lajos nr. 4, judelul Harghita, tn suprafala de
1.368,O0 mp, identificat prin C.F. nr.52O42 Gheorgheni,
cu destinalia de teren
aferent Gradinilei din cadntl $colll Gimnaziale Vaskertes din Gheorgheni."
Art.II - Celela.lte prevederi ale l.{otárárii Consiliuluí Local Gheorgheni nr.200 din
I2.1I.2012, cu privire la acceptarea transmiterii unui teren din domeniul public al statului
9i din administrarea Ministerului Justiliei ín domeniul public al munícipiului Gheorgheni gi
in administrarea Consilíului Local al municipiului Gheorgheni, rámán neschimbate.
Art.III * Preluarea efectivá se va íace dupá aprobarea Hotárárii de Guvern privind
trecerea acestui imobil in domeniul public al municipiului Gheorgheni Ei dupá semnarea
Protocolului de predare-preluare, Íncheiat íntre pár{i.
prezenta hotáráre
Art.IV _
Secretarul municipiului
Gheorgheni Va comunica
precum
Primarului
Municipiului
Patimoniu
Gheorgheni,
Compartimerúului
Ei
Ei
Harghita ín vederea exercitárii controlului cu
Ministerului Justífiei, Prefectului Judelului
privire la legalitate gi o va face publicá prin afiqare la sediul consiliului local qi pe pagina de
intemet proprie.

Gheorgheni, la data de 15 mai 2014

PRE$EDINTELE $BDINTEI,
Ferencz Julia

coNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

s""tirffiit*":il"E

