ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL
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HoTÁnÁnBA nr. L92 l2OLO
priuind scoaterea din domeniul public at Municip iului Ghe org herui

a terenului de 400 mp, din capitolul ,Parc Public la Staliunea Climateicd Lacu-Rogu"

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in gedinla ordinará, tinutá la data de 24 noiembrie 2o7o,
avánd ín vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate al Direc{iei economice Compartimentul
a1 primarului
de specialitate
patrimoniu,
aparatului
din cadrul
municipiului Gheorgheni - inregistrat sub nr.921 I /2OLO;
- Rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local:
- Administrarea patimoniului, buget, jinan{e, crearea surselor de uenitui
propii;
_ I]rbanism' amenajarea teitoiului,
protecÍia mediului' conseruarea
monumentelor istorice 9i de arhitec .Lrd;
- Ínud[dmdn[ tineret, sport, tuism gi agrement;
In conformitate cu prevederile:
_ art. 10, a1in.(2) din Legea nr.2l3l1998, privind proprietatea publicá Ei
regimul juridic al acesteia, cu modiÍicárile gi completárile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c) qi ale art.45 alin. (3), art. 115 alin.(1)
litera b) din Legea nr.2|5l2ool privind administralia publicá locala, republicatá, cu
modiÍicárile Ei completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:
Art. 1 - Aprobá scoaterea din domeniul public qi trecerea ín domeniul privat al
Municipiului Gheorgheni a terenului de 400 mp, din totalul de 44.634 mp, inscris la
poz.8, Cap.G, denumit ,Parc Public la Sta]riunea Climateicd' Lacu-Rogu,,, dín Anexa
nr'B/2002, atestat prin H.G. nr. 1351/200I, in baza Legii nr.2l3l1998 - identiÍicat
prin C.F. nr.I716 CN Gheorgheni, sub nr. cad.2IO2.
Att.2 _ Prevederile prezentei hotáráre vor fi duse la índeplinire de cátre:
economicd - Compartimentul
Gheorgheni prin Direc{ia
Primarul municipiului
patimoniu.
Art.3 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului _ judelul
Harghita, 9i se comunicá: Primarului Municipiului Gheorghení, Direc{iei economice Compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni.
Gheorgheni, Ia 24 noiembrie 2OI
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