RoMÁNIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL

,',ff,

HOTARAREA

nr.2L6/2OLO

refeitoare Ia modificarea H.C.L. nr.183/2010, piuind aprobarea participaii
Municipiului Gheorgheni tn cadruI Programului Operafinnal Sectoial ,,Mediu',
Axa pioritard 4 Implementarea sktemelor adecuate de management pentru
"
proteclia nahrii"
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
ín Eedinla ordinará, linutá la data de 22 decernbrie 2olo,
avánd in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni _ ínregistratá sub
nr.8904/2OIO:
- Raportul de specialitate aI Direcliei tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului
municipiului
Ínregistrat sub
Gheorgheni
nr.8905/2010;
- H.C.L. nr.36l2OLO, privind aprobarea Programului de investi(ii publice al
municipiului Gheorgheni pe anul 2o 10, cu modiÍicárile gi completárile
ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniului,
buget, finanle, crearea surselor de uenituri
propii;
- Urbanism,
amenajarea
proteclia
teritoiuhti,
mediului,
conseruorea
gi
monumentelor istorice
de arhitecturd;
Luánd
prevederile Ghidului
ín considerare
solicitantului
Programului
_
priorítará
operalional Sectorial , Mediu" ' Axa
4 Implementarea sistemelor adecvate
de management pentru protectia naturii;
in temeiul prevederilor art. 36, altn. (2) lit. b) 9i. alin.(4) lit. d) 9i ale art. 45,
alin. (2) lít. e) coroborat cu art. 115 a1in'(1) lit. b) din Legea nr. 2l5l2oo7 privind
administralia publicá localá, republicatá,

HoTÁRÁsTE:
Art.I - Se modiÍicá art' 1 din H.C.L, nr,183/2o10' piuind aprobarea participarii
Municipiului Gheorglrcni tn cadrul Programului Opera{ional Sectoial ,Mediu", Axa
pioitard
4 ,Implementarea sístemelor adecuate de management pentru protec{ia
natuii,,, care va avea urmátorul cuprins:
Gheorgheni in cadrul
,'Art. 1 _ Se aprobá participarea Municipiului
Programu1ui operalional Sectorial Mediu,, Axa prioritará 4 ,,Implementarea
"
sistemelor adecuate de management pentru proteclia natui? - cu proiectul
,,Ímbundtd{irea calitd{ii mediului la sta|ciunea Lacu Rogu, municipiul
Gheorgteni, judeful Harghitd .
Art.II - Se r.cvocá arL.2 Ei ar.|-.Sdirr H'C,L, ttr.183/201o' ptiuittd aprcbarca
pafticipririi Municipitllui Gheorgheni ín cadrul Programului opera|ional Sectorial
Axa pioritard 4 ,,Implementarea sistemelor adecuate de management pentru
"Mediu",
protec{ia natuii".

Art.III _ Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre:
Primarul Municipiului Gheorgheni, Direc(ia tehnicd' _ Biroul achizi|ií publice, inuesti|ií
programe gi proiecte din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului municipiului
Gheorgheni.
Art.IV _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia prefectului - jude{ul
Harghita, qi se comunicá clu: Primarul Municipiului Gtrcorgheni, Direc|ia tehnica Biroul
achizi|ii publice, ínuesti{ii programe 5i proiecte din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, La 22 decembrie 2OIO.

PRESBDINTELE StrDINTEI

CONTRASBMNtrAZA
,FECRtrTARUL MUNICI PIULUI
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