ROMANIA
JIJDETUL TIARGT{ITA
MUNI CI PIU L GFI I'ORGFIENI
CONSIUUL
LOCAL

HoTÁnÁnpe

llr. 2og l 2oL4

priuind modiftcarea contractului de dare tn a.dministrare nr.9g49 d.in 1o.12.2o1o tncheiat tntre Municipiul Gheorgl.Leni gi Asocialia Diabeticitor d.in Gheorgheni
prin Actul Aditional nr. 1
Consiliul Local al Municipiului

Gheorgheni,

in $edinla extraordinará, tinutá la data de o2 decembrie 2014.
Avánd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- Cererea
Asociafiei Diabeticilor din GheorghenÍ - inregistratá la Municipiul
Gheorghení cu nr. 1 I57 2 / 20 I 4 ;
- Raportul de specialitate al Compartimentuluí patimoníu din cadrul
aparatului de
specialitate al primarului
municipiului
Gheorgheni, inregistrat sub nr.
11579/2074;
_ H.c.L' nt'762/2ol2, privind darea ín administrare a unei suprafefe
de 40 mp din
imobilul
situat in municipiul
Gheorgheni, str. Carpa{i nr.7, etajul 3, in
favoarea Asocialiei Diabeticilor din Gheorghenr;
- Contractul de dare ín administrare nr.9849 din 7o-I2.2o10 - incheiat
intre
Municipiul Gheorgheni qi Asocialia Diabeticitor din Gheorgheni
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local

Gheorgheni:
Administrarea patimoniului, buget, finan{e, crea-rea surselor d.e uenituri proprti
Urbanism,
amenajarea
teitoiului,
protec{ia
mediului,
conseruarea
monumentelor istorice gi de arhitectura;
Sd"nÖ"tate,culturd., protec{ie sociald., culte, rela{ii Cu orasele tnfratite:
In baza prevederilor:
Legii nr.2I3 / 1998, privind bunurile proprietate publicá, CU modiÍicárile
si

completárile ulterioare ;
Legii nr. 287 l2OO9
Codul civil, republicatá, Cu modiÍicárile si Completárile
ulterioare.
_ Legii nr.273/2006, privind frnanlele publice locale, cu modificárile gi
completárile
u1terioaÍe
art. 36, alin. (2),lit. c), alin. (5),lit. a), art.123 alin. (1) din Legea rlr. 2IS/2OO!,
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), coroborat cu art. 1ls, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
2|5/2oo7' privind admínistrafia publicá localá, republicatá, cu modificáríle si completárile
ulterioare,

HoTÁnÁgtn:
Art.l _ Se aprobá
modificarea Contractului de dare in administrare nr.9849 din
10.12.2010, incheiat intre Municipiul Gheorgheni, qi Asocialia Diabeticilor din Gheorgheni,
potrivit Actului adilional nr.1, care face parte integrantá din prezenta hotáráre.
AÍt.2 _ Se ímputerniceqte Primarul Municipíului Gheorgheni, dl. Mezei János' pentru
semnarea Actului adílional nr.I
la Contracful de dare in adminbtrare nr.984g din
10.12.2010.

Prevederile prezentei hotárári vor fi duse 1a índep1inire de cátre: Primanrl
Art.3
Municipiu1ui Gheorgheni qí Compartimentul patrimoniu din cadrul aparatu1ui de specialitate
al primarului municipiului Gheorgheni.
judelul Harghita, qi
^rt,4. PÍezenta hotáreíe se transmite la Institulia Prefectului
se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Compartimentutui patimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni Qi Asociafiei Diabeticilor
din Gheorgheni

Gheorgheni, la data de 02 decembrie 2OI4
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CONTRASEMNE AZÁ,
SECRETARUL MU NICIPIULUI,

NagA Istuan

