RoMÁNIA
.IUDtrTUL HARGHITA
MLINICIPruL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

rn)

HoTÁnÁnBA nr.2lí/2oLo
priuind trecerea lacului de acumulare ,,Pdrdul Valea Oii" 9i ,,Acumulare Piatra
Ropie" din domeniul public al statului 9i din Administrarea
Apelor Romdne Direc{ia Apelor Siret-Bacdu, tn domeniul public aI Municipiului GLrcorgheni gi tn
administrare a C onsiliului Local Gheora he ni
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedinfa ordinará, linutá la data de 22 decembrie 2o7o'
Avánd ín vedere:
- Expunerea
de motive a Primarului
Municipiului
Gheorgheni - inreg. sub
nr.9948 /20IO;
_ Nota de fundamentare a Direcfiei tehnice din cadrul aparatului de specíáitate al
Primarului municipiului Gheorgheni inregistrat sub nr.9949/2o 1O;
- rapoartele combiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni;
- Administrarea patimoniulu| buget' finanÍe, crearea surselor de uenitui proprii;
- Urbanism, amenajarea teitoiului, proteclia mediulu| conseruarea monumentelor
islonce gi de arhitecturd;
Luánd ín considerare prevederile:
privind proprietatea publicá gi regimul juridic al acesteia, cu
Legii nr.2l3/7998,
modiÍicárile qi completárile ulterioare,
- L"gii apelor nr. 107/ 1996, cu modifrcárile qí completárile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36, a1in.(2),lit.c) 9i ale art.45 alin.(3), art.115 alin.(l) litera b)
din Legea nr.215 /2oo1 privind administra(ia publicá loca1a, republicatá, cu modifrcárile qi
completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:
AÍt' 1 - Se dá acordul de principiu pentru trecere a lacului de acamulare
"Pardul
Valea Oii" gi ,Acumulare Piatra Rogie" din domeniul public al statului qt din Admini.strarea
Apelor Romdne - Direc{ia Apelor Siret-Bacd.u, in domeniul public aJ,Municipiului GheorgLteni
qi in administrarea Consiliului Local Gheorgheni, avánd datele de identificare prevázute in
anexá care face parte integrantá din prezenta hotáÍare.
Att.2 . Prevederile prezerttei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: Primarul
Municipiului Gheorgheni ptín Direcfia tehnica din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Gheorgheni.
Art.3 - Pre?'enta hotáráLre se transmite la Institufia prefectului - judeful Harghita, qi
se comunicá c:u:.Primarul Municipiului Gheorgheni, Direc|ia tehnicd din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, Direclia Apelor Siret-Bacdu qi Consiliul
Jude[ean Harghita.
Gheorgheni, Ia 22 decembrie 20LO.
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ANEXA
l a H C L n r . 2 1 5/ 2 0 1 0

il]L LOCAL GHE,ORGHENI

COMPLETARE
la lísta de inaentar

Nr.
crt.

Codu I
de
clasific
-are

Denumireabunului

I

| . 4 . 6 . AcumularePiatraRosie

)

|. 4 . 6 .

Lac acumularepárául
ValeaOii

anexd, Io, Hotdrdrea

Elemente de identificare
(date de indivídualízate
admínistrativá qi tehnicá,
descríptive, ad'resa actualá
sí vecinátáti)

nr.53/7999

Anul
dobándirii
sau' dupá
caz, dárii in
folosin{á

Valoarea
de inventar
in lei

(RoN)

Situa{iajuridicá actualá
Denumire act proprietatesau
alte acte doveditoare

Baraj qi lac de acumulare pe
páráuI Piatra Roqie, pentru
relinerea aluviului

3t2.918.00

Domeniupublic al Statului
Nr. M.F.P.63806

Baraj gi lac de acumulare pe
párául Valea oií, pentru
relinerea aluviului.

223.726.00

Domeniupublic al Statului
Nr.M.F.P.64195
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