ROMANIA
JUDETUL HARG}{ITA
MU N ICI PIU L GÍt Do R GH EN I
CONSILIUL
LOCAL

HOTARAREA

nT.183I2Ot4

priuind asiqurarea fluntlui financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea
contraualorii cheltuielilor altele decdt cete etiqibile pentru proiectul "Restettrctreaecosistemelor
fragmentate si uulnerabile din Ariile Naturale Prote.iateROSCIO)27 si ROSPA))LB.
Aplicarea unor masui priuind reducerea deqradarii habitatelor
acuatice gi terestre din arealut Laanlui Rogu"
Consiliul Local a'IMunicipiutui Gheorghení
in Eedinta extraordinará, linutá la data de 2I octombrie 2014,
Avánd in vedere:
expunerea de motive a Primarului
Gheorgheni, inregistratá sub
Municípiului
n r . 1 OI O I l 2 O I 4 ;
programe
gi proiecte
investilii.
Raportul de specialitate nr.IOIO2/2014 al Birouluiachiziliipublice,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni;
H.C.L. nr.I3l2014, privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Municipiului
Gheorgheni pe anul 2014 9i estimári pentru anli 20 15-2017, cu rectiÍicárileulterioare.
rapoar:tele comisiiior de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local;
- Administrarea patrimoniului, buget,finan{e, crearee surselor de uenituri propii;
- Urbanism, amenajarea teritoriului, protec{ia mediului, conseruarea monltmentelor
istorice gi de arhitectura
Luánd in considerare prevederile Ghidului so1icitantului pentru Programul Roo2
BiODIVBRSITATE SI SBRVICII ALE ECOSISTEMELOR, Apel pentru proiecte nr. 1-3l2OI4;
prer,ederiie Legii nr'273l2006, privind finanlele publice locale, cu
Jinánd cont de
modiÍicarile gi completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit.d), alin.(6), lit.a), pct.4 qi ale art. 45. alin.(2)
coroborat Cu aÍt.115, alin.(1)' lit.b) dín Legea nr.215l2oo1, privind administralia publicá
localá, republicatá, cu modiÍicárile Ei compietárile ulterioare,

HoTÁnÁ$TE:
Art.1 - Se asigurá fluxul financiar pentru implementarea proiectului gi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decát cele eligibile pentru proiectul
,,Restaurarea
ecosistemelor fraqmentate si trulnerabile din Ariite Naturale Proteiate ROSCI0027 Sl
RosPA0018. Aplicarea unor masuri piuind reducerea degradarit habitatelor acuatice gí
terestre din arealul Lacului Rosu".
Art.2
Prevederile prezentei hotárári Vor Íi duse la indeplinire de cátre:
Primarul Municipiului Gheorgheni qi Biroul acl;'izifíipublice, investitii, prograÍne gi proiecte,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni.
1
_
_
judelul
Art.3
Prezenta hotáráre se transmite la institulia Prefectuluí
Harghita gi se
comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Direcliei economice qi Biroului achizilií
publice, investilii, programe gi proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al primaruluí
Municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 21 octombrie 2074

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Mdlnasi Huba Istuan
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