RoMÁNIA
JUDtrTUL HARG}IITA
MUNICIPN]L GHEORGHENI
CONSIÍ.ÍUL LOCAL

HOTÁRÁREA

trrt.66l2oL4

priuind- aprobarea proiectului gi a cheltuieLitor legate de proiectul
din Municipiul Gheorgheni"
,,conslruor"o 5i reuitalizarea conacului Benedek

Consitiul Local aI Municipiului Gheorgheni,
in qedinla ordinará, linutá la data de 17 aprilie 2014,
Avánd ín vedere:
Expunerea de motive nr.3523l2OI4 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
de
Raportul de specialitate nr. 352412OI4 Direc{ieitehnice din cadrul aparatului
spácialitate al Primarului municipiului Gheorgheni;
publice al
H.C.L. nr.I2l2O14, privind aprobarea Programului de investilii
Municipiului, Gheorgheni, pe anu1 2oI4, cu modificárile Ei completárile
ulterioare;
bugetului de venituri qi cheltuieii al
-2oI4
H.C.L. nr.I3l2O14, privind aprobarea
9i estimári pentru anii 2ol5_2o77;
Municipiuluí Gheorgheni anul
Local
rapoartále comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Gheorgheni:
- aamfnistrarea patrimoniului, buget, finan{e, crearea surselor de uenituri proprii;
conservarea
mediului,
protecfia
teitoiului,
(Jrbanism, amenajarea
monumentelor btorice 9i de arhitecturd;
Sdndtate, cutturd.,proteclie sociald, culte, reta{ii cu oragele tnfrdfite
pentru Programul PA16/Ro12
Luánd in considerare Ghidul Solicitantului
c onservarea qi revit alizarea patrimoniului cultural gi n atural ;
publice locale,
tn bazá prevederilor art.53 din Legea nr, 273l2006, privind finanlele
cu modificárile 9i completárile ulterioare;
art.45,alin.
in temeiul prevederilor art.36, a1ín.(2) lit. b) qi. alin.(4),lit. a) qi d) 9i ale
administraliapublicá
privind
nr..275l2OO1
Legea
(2) coroborat cu art.115 alin.(1) lit. b) din
ioca1á, republicatá, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare,
HoTÁnÁ$TE:
Conaculuí
Art.l - Se aprobá proiectul cu titlul ,,Consen)area gí reútalízarea
in cadrul
Íinan|are
pentru
depunerii
iTlvederea
Bened,ek dín Minícipiut Gheorghettí',,
natural.
cultural
patrimoniului
si
reuitalizarea
Programului PA16/Ró12 Conserű,.o 9i
gi rettitglízarea
Att.2 - Se aprobá cheltuielile legate de proiectul ,,Cotl.serl.lo;rea
373.2t4,oo lei'
de
tota-lá
dín Municípíut Gheorghet7i,,, irt valoare
Conaculuí Benedei
inclusiv TVA.
costun
Art.3 _ Se aprobá suportarea d.e cátre Municipiul Gheorgheni a eventualelor
proiectului.
suplimentare legate de proieót care vor surveni in perioada implementárii
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Art.4 -. Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: Pimarul
Municipiului Gheorgheni, Directia econonica gi Direcfia tehnica din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.S * Prezenta hotáráre se Comunicá: Prefectului judefului Harghita, Pimarului
Municipiului Gheorgheni,
Direc|iei tehnice, Direcliei economice dín cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la 17 aprilie 201.4

PRE$EDINTELE $EDINTEI,
Farkas
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