ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
LOCAL
CONSIUUL

HoTÁnÁnpe Ílr.165 I2oLo
priuind d.area in administrare a imobilului situat tn municipiul Gheorgheni"
str. Carpa{i nr. 7 , etajul 3, ínfauoarea TeatruIui ,,Figura Shldiő",
pentru amenajarea unor locuin,tede seruiciu 9i camere pentru oaspeli
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in gedinla extraordinará' linutá la data de 08 octombrie 2olo,
avánd in vedere:
_ cererea nr.6?7 /2oLo a directorului
Teatrului ,Figura studiő", din
Gheorgheni inregistratá la Primárie sub nr.64o4/2oIo;
- expunerea de motive a primarului municipiului Gheorgheni;
- raportul de specialitate aJ Direc{iei economice _ Compartimentul patimoníu
de specia1itate aI primaruluí municipiului
aparatului
cadrul
d
sub
nr. 6698l2OIO;
Gheorgheni, inregistrat
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Í:l.A^fdhAhi.
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Administrarea patimoniului, buget, finan(e crearea surselor de uenituri
propii;
- ÍJrbanism, amenajarea teitoriului, protec{ia mediului, conseruarea
monumentelor istoríce 9i de arhitechlrd;
- Sdndtate, anlturd, proteclie sociald, culte, relalii cu oraqele tnfrdlite
Luánd in considerare prevederile o.G' nr.21 l2o07, privind instituliile qi companiile
de spectacole sau conceÍte, precum qi desfáqurarea activitálii de impresariat artistic,
cu modificárile gi completárile ulterioare, cu modiÍicárile 9i completárile ulterioare,
Ín baza prevederilor:
- art. 11, alin.(1) lit.a) din Legea nr. 2I3/1998, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modiíicárile qi completárile ulterioare;
- art. 36, alín. (2), lit' c), alin. (5)' lit. a)' art'123 aiin. (1) din Legea nr.
215l2OOt,
in temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), coroborat cu art' 115, alin. (1)' lit. b) din
publicá localá, republicatá' cu
privind administralia
Legea nr. 2I5 l2ool,
modificárile gi completárile ulterioare,
-

HoTÁRÁ9TE:
AÍt.l _ Se aprobá darea in administrare a imobilului situat in municipiul
nr.7, etajul 3, proprietatea publicá a municipiului
Gheorgheni, str. Carpali
Gheorgheni, identifrcat prin c.F. nr. 1190 CN, Gheorgheni, nr. cadastral 3313, in
favoaréa Teatrului , Figura studiő,, pentru amenajarea unor locuinle de servíciu qi
camere pentru oaspeti.

Art.2 - Perioada de dare in administrare este durata in care Teatrul " Figura
studió" este subordonatá Consiliului Local Gheorgheni, dar nu mai mult de 25 de
ani, incepánd cu data intráríi in vigoare a prezentei hotárári.
Art.3 - (1) Contractul de administrare a imobilului respectiv va fi prezentat
la proxima gedin!á ordinará a Consiliului Local Gheorgheni pentru aprobare.
(2) Se mandateazá Primarul Municipiului Gheorgheni sá incheie in
numele gi pentru Municipiul Gheorgheni contractul de administrare cu TeatruI
',Figua Stúdió,,_ Gheorgheni.
Art.4 _ Prezenta hotáráre va dusá la indeplinire de cátre Primarul
municipiuiui Gheorgheni, qí Direc{ia econombd _ Compartimentul patimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorghení.

Gheorgheni, la 08 octombrie 2OIO.

PRE$trDINTtrLE SEDINTEI

CONTRAStrMNEAZA
SECRETARUL MUNICI PIULUI
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