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Gheorgheni,

in Eedinla extraordinará, linutá la data de 03 aprilie 2074,
Avánd ín vedere:
Expunerea de motive nr. 2765l20 14 a Primaruluí Municipiului Gheorgheni;
Raportul de specialitate nr. 276612074 Direc[ieitehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni;
H.C.L. nr.72/2O),4, privind aprobarea Programului de investilii publice
al
Municípiului
Gheorgheni, pe anul 2oI4, cu modiÍicárile 5i completárile
ulterioare;
privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al
H.C.L. nr.l3l2Ol4,
Municipiului Gheorgheni anul 2ol4 9i estimári pentru anii 2oI5-20I7;
rapoartele
comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni:
* Administrarea
patimoniului,
buget, finan{e, crearea. surselor de uenituri
proprii;
proteclia
teitoiului,
Urbanism,
amenajarea
mediului,
conseruarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd";
Sdndtate, culturd., protec{ie sociali., culte, relafii cu oragele tnfra{ite
pentru
Luánd
ín considerare
Programul
PA16/Ro12
Ghidul
Solicitantului
gi
patrimoniului
gi
revitalizarea
Conservarea
cultural
naturai;
Ín baza prevederilor art.53 din Legea nr. 273l2006, privind finanlele publice locale ,
cu modificárile qi completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. b) qi. alin.(4), lit. a) 9i d) gi ale art. 45, alin.
(2) coroborat cu art.115 alin'(1) lit. b) din Legea nr.215l2001 privind administraliapublicá
localá, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare,

HoTÁnÁ$TE:
Art.l

_ Se aprobá proiectul cu titlul ,,Cotzsen'larea gi reaitalízarea Muzeului

Taríszngős Műr.ton dín Munícipiul GheorgheÍ7í,,,iÍl vederea depunerii pentru finan{are in
cadrul ProgramuÍuiPAI6/ Ro12 Conseruarea 5i reuitatizarea patrimoniutui cultural gi natural.
Art.2
Se aprobá cheltuielile legate de proiectul ,,Conseruarea 5i reuitalizarea
Tariszngas
Muzeului
Mó.rton din Municipiut Gheorghen?, ín valoare totalá de 5.115.19o'oo
lei, inclusiv TVA.
Art.3 _ Se aprobá suportarea de cátre Municipiul Gheorgheni a oricáror costuri
suplimentare legate de proiect care Vor surveni in perioada implementárii proiectului.
Art.4 - Se aprobá digstizarea bunurilor incluse ín proiect qi autorizarea acestora cu
privire la dig1tizaregi comunicare publicá.

Art.S
Municipiului
specialitate
Art.6
Municipiului
specialitate
Gheorgheni.

* Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: Primarul
Gheorgheni, Direc{ia economica Ei Direcfia tehnica din cadrul aparatului
de
al primarului municipiului Gheorgheni.
- Prezenta hotáráre se comunicá: Prefectului judelului
Harghita, Pimatului
Gheorgheni,
Direcfiei tehnice, Direcfiei economice din cadrul aparatului
de
municipiului
al primarului
Gheorgheni qi Muzeului
Taiszngds
Má-rton din

Gheorgheni, la 03 aprilie 2OI4

PRE$EDINTELB SEDINTEI,
Farkas

Zolti.n-Béla

CONTRASEMNBAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI.

u,:ilt
NagA t\tudn
r

-*-..(*-:'nU-)2-*
1

,'l)1
I
tt

2

