ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHE,IV I
CONSIUUL LOCAL

-\
'"Tl

HOTARARE

{

nr. 119 l2OLO

.'.1

piuind- trecerea ímobítului sítuattn municipiutui Gheorgheni, str. Muzeului ,,,.5 _ actua?a
p-fa Petofi Sandor_ tn suprafafa de ]7,86 mp din domeníulpublic aI municipiuluí
Gheorgheni tn domeníulpublic aI statului
Consíliut Local a"IMunicípiuluí Gheorgheni,
ín gedinla ordinará, tinutá Ia data de 30 iunie 2olo,
aud.nd tn uedere:
adresa Secretarului General al Guvernului - inregistratá sub nr. 1BB2l20Io;
expunerea de motive a Primarului municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate aJ Direcliei economice _ Compartíment de adminístrare a
patimoniului - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni _ inregistratá sub nr. 540 I l 24.06.20 10;
Rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
Admínistrarea patimoniulu|
buget, finan{e, Crea"rea surselor de
uenituri propríí;
Juidicd,
eticd", administralie
publica
locala,
respectarea,
Iibertalilor cetd"lenepti, men{inerea ordinii publice gi aparare;
Luánd in considerare prevederile art.9, alin. (2) 9 din Legea nr,2l3lI99B, privind
proprietatea publicá 9i regimul juridic al acesteia, CU modificárile 9i completárile
u lterioare;
Ín temeiul prevederilor art.36, alin. (2),lit.c ) raportat la alin. (5),lit.a), art. 120 qi ale
art. 45 alin. (3), respectiv art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 2LSl2OOl, privind
administralia publicá localá, republicatá, cu modiÍicárile gi completárile ulterioare,

HorÁnÁgro:
Art.l
Se aprobá trecerea, fárá platá, din domeniul public al municipiului
Gheorgheni Ei din admínistrarea Consíliului Local Gheorgheni in domeniul public al
statului gi in admínistrarea Minísterului Admínistrafiei Ei Internelor, a par{ii de imobil
situat in municipiului Gheorgheni str. Muzeului nr.S - actuala p-fa Petofi Sandor cu o suprafa{á totalá cle 17,86 mp.
Art.z
Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre:
Primarul Municipiului Gheorgheni, Direcfia economica - Compartiment de admiruistrare
a patrímoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni.
Art.3 _ Ptezenta hotáráre se trimite la Institu{ia Prefectului-judeful Harghita 9i
Se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Dírecfieieconomice _ Compartiment
de administrare a patimoniului
dín cadrul aparatului de specialitate al Prímarului
Municipiului Gheorgheni Ei Cons itiului judefearu H arghita
Gheorgheni, la 30 iunie 2010.
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SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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