ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL
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HOTÁRÁREA nr.1 75 t2oL4
priuind dezafectarea instala{iei frigoifice a PatinoaruIui Artificial

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedinla extraordinará, linutá la data de 08 octombrie 2oI4,
Avánd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni nr.9334l2OI4;
- Raportul de specialitate al Biroul de achizi[ii publice, inuestilii, programe qi proiect
municipiului
Gheorgheni,
de specialitate a1 primarului
din cadrul aparatului
inregistrat sub nr.9335 / 2014;
- Contractul de asociere nr.7O9812O13, incheiat intre Consiliul Local Gheorgheni qi
lucrd"ilor pentru
Harghita,
avánd
ca obiect Realizarea
Judelul
Consiliul
tmbundta{irea sistemuluí de producere 5i racire a ghe|ii gi refacerea mantinelei 5i a
plexiglasului din incinta imobilului Patinoar artificial din municipiul Gheorgheni - pe
cu modiÍicárile ulterioare prin H.C.L.
baza H.C.L. Gheorgheni nr.I75l2ol2,
nr.6l2OI3;
- Decizia etapei de incadrare nr.69l2ol4
a Agenliei pentru Proteclia Mediului
Harghita, privind proiectul Realizarea lucrailor pentru tmbunatafirea sistemului de
producere gi racire a ghelii gi refacerea mantinelei gi a plexiglasului din incinta
Patinoarului artificial, situat tn str. Stadionului nr.1 1, muni"cipiul Gheorgheni;
_ H'C'L' nr,60/2009, privind atribuirea in folosin!á gratuitá a imobilului Patinoar
artificial situat ín Municipiul Gheorghení, str. Stadionului nr.11, judelul Harghita,
modificat prin H.C.L. nr.76l2o09; Contractul de atribuire in folosin!á gratuitá
nr.5420l2OO9, incheiat cu Clubul Sportiv Progrm din Gheorgheni;
_ Adresa S.C. Pomarom S.R.L. din Alba lulia in care iEi manifestá interesul de
preluare definitivá pentru cantitatea de amoniac din sistemul actual de producere
a ghelii al Patinoarului Artificial din Gheorgheni - inregistratá la Municipiul
Gheorgheni cu nr.647 5 I 2OIa;
- H.C.L. nr.13/2OI4, privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
Gheorgheni pe anul 2oI4 qi estimári pentru anti 2o15-2o17, cu
Municipiului
rectificárile ulterioare ;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni:
* Administrarea
patimoniulu|
buget, finanfe crearea. surselor de uenituri
proprii;
- Urbanism',
mediului,
conseruarea
teritoríului, protec{ia
amenajarea
monumentelor istorice gi de arhitectura;
- Ínua{amant, tineret, sport, agrement
In baza prevederilor:
- Legii nr.2II l20I1, privind regimul degeurilor, republicat;
* H.G. nr'349l2005, privind depozitarea deEeuriior, cu modi|rcárile Ei completárile
ulterioare;
- H.G. nr.44512009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice gi
private asupra mediului, cu modificárile gi completárile ulterioare;

-

Ordinul comun nr.135/84176/129412OIO a1 MMP, MADR, MAI, MDRT, privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluárií impactului asupra mediului pentru
proiecte publice qi private, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare
- Legii nr.7\/2oII, pentru punerea ín aplicare a Legii nr.287l20o9
privind Codul
civil, republicatá, cu modificárile qi completárile ulterioare;
_ Legii contabilitálii nr.B2/799I, republicatá (r4), cu modificárile qi completárile
ulterioare;
_ Legea nr,273/2006, privind finanlele publice locale, cu modificárile
Ei completáríle
ulterioare;
Ín temeíul prevederilor art.36, alin.(1), art.,2,lit.d),a1in. (6), lit.a) pct.6 Ei 9, alin.(9), art,119
Ei ale art.45, a1in.(3), coroborat cu art.115, alín. (1), lit.b), din Legea nr.2l5/2o01, privind
administra{ia publicá localá, republicatá, cu modificárile qi completárile ulterioare,

HoTÁnÁ$TE:
Art.l _ (1) Se aprobá dezafectareainstalaliei frigoriÍicea Patinoarului Artifi.cial din

Gheorgheni, qi eliminarea amoniacului din sistem prin predarea acestuia cátre o societate
abilitatá pentru ut17izate,
(2) Se aprobá suportarea din bugetul loca] al municipiului Gheorgheni pe
a cheltuielilor de transport ocazionate de operaliunile de la
anul 2014, capitol 54.02,
alin.(1), in limita sumei de 25.0O0,O0 lei.
Art.2* Ctubut Sportiu Proggm din Gheorgheni, in calitate de administrator actual, va
proceda ín mod nemijlocít la predarea intregii cantitáli de amoniac persoanei contractate in
vederea efectuárii transportului, íntocmind actele de predare-primire.
Art.3 - Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la índeplinire de cátre: Clubul Sportiu
Gheorghení, Compartimentul
Municipiului
respectiv Primarul
Progym din Gheorgheni,
patimoniu,
Direcfia economica, Direc[ia tehnica din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Gheorgheni, printr.o comisie de lucru cu urmátoarea Componen!á:
- director executiv - Directia tehnicá
Bardócz Ferencz
_ inspector de proteclia mediului
Paffi Csaba Elód
referent de specialitate _ Proteclie civilá
Kibédi Szilard-Péter
Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului' judelul Harghita, Ei
Art.4
Direc{iei economice, Direc{iei tehnice,
Municipiului Gheorgheni,
se comunicá: Pimarului
de specialitate al primarului
din cadrul aparatului
Compartimentului patimoniu
municipiului
Gheorgheni, Clubutui Sportiu Proggm din Gheorgheni, respectiv membrilor
comisiei desemnate la art.3.

Gheorgheni, la data de OB octombrie 2014
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