ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHBNI
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priuind" schimbarea destbtaliei imobitului denumit ,,Baia publicd" ,
réspectiu scoaterea din domeniul priuat 9i trecerea tn domeniul public
Gheorgheni a acestui imobil
al Municipiutui

Consiliul

Local al Municipiului

Gheorgheni

in qedinla extraordinará, linutá 1a data de 03 aprilie 2ol4,
Avánd ín vedere:
expunerea de motíve a Primarului municipiului Gheorgheni;
de
din cadrul aparatului
raportul de specialitate al Compartimentului Patimoniu
spbcialitate al Primarului municipiului Gheorgheni, ínregistrat cu nr.2787 /2oI4;
H.C.L. nr.LS9l2O13, privind scoaterea din domeniul public qi trecerea in domeniul
denumit Baia publicá, respectiv
Gheorgheni a imobilului
privat al Municipiului
schimbarea destinaliei acestui imobil;
Local
Consiiiului
din cadrul
constituite
de specialitate
comisiilor
rapoartele
Gheorgheni:
propii;
o Ad,ministrarea patimoniului, buget, finan{e, crearea surselor de uenitui
conseruarea
mediului,
protec{ia
teritoiutui,
amenajarea
o (Jrbanism,
morlLtmentelor istorice Si de arhitecturd;
Luánd in considerare prevederile:
art.B, alin, (1) din Legea nt.21311998, privind bunurile proprietate publicá, cu
modiÍicárile qi completárile ulterioare;
art. 863, lit.e) din Codul Civil, republicatá, cu modificári1e Ei completárile ulterioare;
Legii nr.27312006, privind finanlele publice locale' cu modiÍicárile qi completárile

ulterioare;
c), qiart.45, alin (3),coroboratcu art. 115 a1in.(1)
in temeiul prevederilor, art.36, a1ín(2|,1it.
gi
lit.b) din Legea nr.2L5/2OOI privind administralia publicá localá, cu modiÍicárile
completárile ulterioare,
HoTÁnÁ$TE:
Art.l _ (1) Se aprobá schimbarea destinaliei 9i denumirea imobilului, situat In
municipiu1 Gheorgheni, str. Báii nr,7,judelul Harghita, cu suprafala construitá de 253,00
*p, .r.. inventar tbOSg, identificat prin C.F. nr.13913 Gheorgheni, denumit Baia publicd, in
sediul secundar a1 Municipiului Gheorgheni, pentru funclionarea Seruiciului financiarimpozite gi taxe locale dirr cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni.
(2) Se aprobá radierea dreptului de administrare privind imobilul prezentat
la art.1 in favoarea S.C. GO S.A. din Gheorgheni.
Att.2 - Acceptá scoaterea din domeniul privat qi trecerea in domeniul public al
Municipiului Gheorgheni a imobilului prezentat la art'1'
Art.3 - Prevederile prezentei hotáráre Vor Íi duse la índeplinire de cátre: Primarul
Municipiului Gheorgheni, prin Compaftimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Harghita, Primarului
Art.4 * Prezenta hotáráre se comunrcá: Prefectului judelului
patrimoniu,
Direcliei
Direcliei tehnice, Compartimentului
Gheorgheni,
municipiului
Serviciul financiar-impozite gi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate
economice
al Primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la 03 aprilie
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CONTRASEMNEAZA
SECRBTARUL MUNICIPIULUI.
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PRE$EDINTELE $EDINTEI,
Farkas Zoltd'n-Béla
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