ROM Al\iA
JUDETUL I tARGI{ITA
MUNICIPil]], Gr {Í.)RGHENI
CONSILIUI LOCAL

HOTARAREA

Ílr.I.58/2oLo

prluirtd' aprobarea partícipc1ni Municipiului

Gheorgheni Ia aI ll-lea edi{ie a

I^d"rgului5i Expozifiei Interna{ionale ,,GYERGYŐ

EXP)

2o1O"

Consíliul Local aI Municipíutuí Gheorgheni,

in qedir-r!aextraordinará, tinutá 1a data de o8 octombrie 2o10,
avárrd in l'cdere:
_ }.lxpunerea de motive a l'rimarului municípiului Gheorghení;
Raportul de speciaiitate aJ Direcliei economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;
- H.C.l. nr.38/ 201O, privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al
Mr:nicipiului Gheorgheni pe anul 2o1o, cu rectificárile ulterioare;
- Rapoartele comisíílor de specialitate constituite in cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniulu| buget, finanle crearea surselor de uenituri propii;
Dezuoltarea economíco-sociald', elaborarea potiticii industriale si agrare,
spnjinireainifiatiueiparticulare,dezuoltareregionald.;
^
In temciul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. e) qi alin- (7) lit. a) qi a,le art.45 9i art. 115,
alin. 1)' lit. b) din Legea administra(iei publice locale nr. 2l5/2oo7, republicatá, cu
modifrcárile gi completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE;
Art.1 . (l) Se aprobá participaÍea Municipiului Gheorgheni la al Il-lea edilie a Tdrgului
gi Expozífiei In'tenation,ale ',GYERGY) EX]D 20]o"' pe rrn spa.tiu de 6 mp, cu scopul expunerii
materia]elor irrtilrmative privind Íuncfionarea Primáriei
subordonate
9r a institutiilor
Consiliului Local Gheorgheni.
(2) Se aprobá alocarea sumei de 2'oo0 lei din bugetul de venituri 9i cheltuieli al
Municipiului
Gheorgheni pe anul 2O7O - capitol 87.02 Alte acliuni economice, Titlul 2O
bunuri gi servícii - reprezentánd cheltuielile aferente participárii Ia,,GYERGYT EXP) 2o1o".
AÍt.2 - Prevederiie prezentei hotaráLri vor fi duse la indeplinire de cátre: Primarul
Municipiului
Gheorgheni, Direcfia tehnicd qi Direclia economicd din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Art.s - ])r.ezenta hotáráre se transmite 1a Institulia Preíectului, judelul Harghita, 9i se
comunicá: Pimarului Municipiului
Gheorgheni, Direc{iei tehnice 5i Direc|iei economice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiuiui Gheorgheni.

Gheorgheni, la 08 octombrie 2O 10.
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