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piuind aprobarea alocaii sumei de 19.00O lei din bugetul de uenitui gi chettuieli aI Municipiului
Gheorgheni pe tlrtul 2o10, reprezentand contibu{ía propríe a Municipiului Gheorghení pe anul
2o1o pentnl pro(jntmul URBACT II . proiectul ,,Íncurajarea cliuersificaii eanomiilor locale pin
utilizarea cle meÍ.Lltl'e
socío.economice inouatoare de reabílítare a zonelor urbane defauorízate"
Consiliul LoctLIal Municipiului Gheorgheni,
in qedin1a cxtraordinará, linutá la data de 08 octombrie 20l0,
avánd in r'edere:
_ Erpunerea de motive a Primarului municipiului Gheorgheni, ínregistratá sub
nr.8064/2OLO;
_ Raportul de specialitate aJ Direcliei tehnice din cadrul aparatului de specialítate
a-lprimarului Municipiului Gheorgheni - inreg. sub nr.8065/2010,
- .FI.C.f. nr. 88/201O, privind participarea Municipiului Gheorgheni in programul
URBACT II _ cu proiectul
diversificárii economiilor locale prin
"incurajarea
utilizarea de metode socio-economice inovatoare de reabilitare a zonelor urbane
d,e{avorizate"
- H.(.".1.. rtr.38/ 201O, privind aprobarea bugetului de vcnituri qi cheltuieli al
It{unir:ipiuluiGheorgheni pe anul 2010, cu rectificárile ulterioare;
_ Rirpoartelc comisiilor de specialitate constituite ín cadrul Consiliului Local
G hcr.'rgheni:
,/lcministrarea patrímoniultlí, buget, ftnanle crearea surselor de uenitui propii;
Detzuoltarea economico-sociala, elaborarea politicii industiale
si agrare,
spijinirea ini{iatiuei particulare, dezuoltare regionald;
Luánd in considerare prevederile:
- Programului URBACT II de cooperare inter-regionalá;
- Ordinul M.D.R.L. 397 /2OO9 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
efectuate in impiementarea proiectelor finan{ate in cadrul Programului pentru
Reteaua de dezvoltare urbaná URBACT iI;
_ Legii nr. 273 12006 privind finan{ele publice locale, cu modiÍicárile qi completárile
ulterioarc;
i
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. e) qi alin. (7) lit. a) 9i ale art.45 9i art. 115,
a.lin. 1)' 1it' b) din Legea administraliei publice loca.le nr' 215/2ool,
republicatá, cu
qi
modifrcárile
completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:

Art.l - Se aprobá alocarea sumei de 19.000 lei din bugetul de venituri gi cheltuieli al
Municipiuiuí Ghcorgheni pe anul 2o|o _ capitol 87.02 Alte acliuni economice, Titlul 20 bunuri qi servicii _ reprezentánd contribu{ia proprie a Municipíului Gheorgheni pe anul 2o10
pentÍu progranrul URBACT II - proiectul ',Íncurtl'jureu diue'rsiftcarii economiilor locule pirt
utilizarea de metode socio-economice inouatoare de reabilitare a zonelor urbane defauorizatd'.
Art.2 _ Prcvederile prezentei hotárárí vor l.i duse la índeplinire de cátre: Pimarul
Municipiului
Gheorgheni, Direc[ia tehnica si Direcfia economicd. din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiuluí Gheorgheni.
Art.3 _ Prezenta hotáráre Se transmite la Institutia Prefectului, judeful Harghita, Si se
comunicá: Primanllui Municipiului
Gheorgheni, Direc{iei tehnice gi Direcfiei economice din
Gheorgheni.
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