ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
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HOTARAREA nr.2L7 I2OLO
piuind ancesionarea pin lícitaliepublica q unui imobil teren tn suprafafa de 1.o00 mp,
propietatea Municipiului Gheorgheni,sítuattn str-Nicolae Bdlcescu nr.13,
respectíureuocareaH.C.L- nr-174/2o 1o
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedinfa ordinará, tinutá la data de 22 decembrje 2olo,
Avánd Ín vedere:
- expirarea duratei de valabilitate a Contractului de concesiune nr.6295 din
15.O9.2005;
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- raportul de specialitate al Direcfiei economice - Compartimentul patimoniu
din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
municipiului
Gheorgheni, inregistrat sub nr. 9864 /2OlO;
_ rapoartele comisiilor de specialítate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
- Administrarea patimoniulu|
buget, finan[e creorea surselor de
uenitui propii;
_ Urbanism, amenajarea terítoriului, protec[ia mediului, conseruarea
monumentelor istoice pi de arhitecturd.;
Luánd in considerare prevederile:
- O.U.G. nr.54l2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publicá' cu modificárile gi completárile ulterioare,
- Legea nr.2l3 / 1998, privind proprietatea publicá Ei regimul juridic al
acesteia, cu modiÍicárile gi completárile ulterioare,
in temeiul prevederilor art.36, aIin.(2),lit.c), alin. (5), lit. a), art.123 afin.(l) qi
(2), precum qi ale art.45, afin.(3), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
2I5 /2oo1, privind administralia publicá localá, republicatá, cu modificárile 9í
comp1etárile u1terioare,

HoTÁRÁsTE:

Art. 1 - Aprobá concesionarea prin iicita{ie publicá a unui imobil teren in
suprafala de 1.000 mp, proprietatea Municipiului Gheorghení, situat Ín str. Nicolae
Bálcescu nr.13, identifrcat in C.F. nr '4oo2 Gheorgheni, sub nr. top }.0979/2/2/a - teren
aferent cládirii s'C. CEC BANK S.Á., Sucursala Miercurea-Ciuc.
Art,2 - (1) Prelul de pornire aJ licita{iei este de 4 EUR/mp/an,
iar durata
concesiunii este de 10 (zece) ani.
(2) Concesionarui terenului respectiv va contribui la reaJizatea noului plan
urbanistic aI zonei, cu suma de 25.000 (douázecigicincímii) iei.
Art.3 - Se revocá Hotdrdrea Consiliului Local Gheorgheni nr'174 din
27.IO.2OIO, privind prelungirea gi modificarea Contractului
de concesiune nr.6295
din 15.09.2005.

Art.4 _ Prevederile prezentei hotárári vor Íi duse la índeplinire de cátre
Primarul Municipiului
Gheorgheni prin Direc[ia economicd - Compartimentul
patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate a-1 Primarului municipiului
Gheorgheni.
AÍt.S _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului, judelul
Harghita, 9i se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Direc|iei economice _
Compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului
municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, Ia 22 decembrie 2OIO.

PRtr$EDINTELE $EDINTEI
Suciu Gabor

CONTRAStrMNEAZA
ABCNBTARUL MUNICIPIULUI
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