ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL

HoTÁnÁnpe Ílr.48l2oL3

piuind aprobarea prefuIui de uánzare a terenului aferent cladiii
,Casa uerde" din statiunea Laan-Rosu
Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni,
in gedin{a ordinará, linutá la data de 18 aprilie 2013,
avánd in vedere:
_ H,C.L. nr.18/2o13, privind vánzarea terenului aJerent cládirii ,,Casa verde,' din
statiunea Lacu-Roqu;
_ Raportul de evaluare a terenului aferent proprietá|li ,,Casa uerde, din staliunea
Lacu-Rogu, elaborat de dl' Kóllci Dávid, evaluator
autorizat, la data de
04.O4.2O13i
- Expunerea de motive r.277a/2073
a primarului municipiului Gheorgheni;
_ Raportul de specialitate t.2760/2oI3
aJ Compartimentului patimoniu 9í G.I.S.
din cadrul aparatului de specialitate aI primarului municipiului Gheorgheni;
- Rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local:
_ Admíni.strarea patimoniului,
buget, finan|e crearea surselor de uenitui
propii;
- Dezuoltarea economico-sociald., elaborarea politicii industiale
si agrare,
spijinirea inifiatiuei partictllare, dezuoltare régionald., turbm;
- Urbanism,
protecfia
teitoiufui,
amenajarea
mediului,
conseruarea
monumentelor i.stoice gi de arhitectura;
LuáLrrd ín considerare prevederile:
_ Art.I278, art. 1668-1669' precum sí aÍt.I74I qi urmátoarele din Noul Cod Civil;
In temeiul prevederilor art.36 a1in.(2)lit. c) 9i alin. (5), lit.b), art.123, alin. (1), (3) 9i ale
art.45 a1in.(3)' art'1l5 alin.(l) litera b) din Legea nr '2I5l2oo| privind administralia publicá
locala, republicatá, cu modifrcárile si complejárils ulterioare,
HOTARA$TE:
AÍt.l - Se aprobá valoarea de vánzate a terenului aferent cládini ,,Casa uerde', din
sta|iunea Lacu Rogu, in supraÍa!á totalá de 40o,oo mp, inscris in C'F. nr. 1716 CN
Gheorgheni, sub nr. cad.27o2, proprietatea privatá a municipiu1ui Gheorgheni, in favoarea
S.C. POR?UR.IS? S.R.L. proprietarul construcfiei, la prelul de 27.O00,0O lei - conform
Raportului de evaluare, elaborat de dl. Köllő Dávid, evaluator antortzat, anexá la pre"-enta.
Att.2 - (1) Se ímputernice$te Primarul
Municipiului
Gheorgheni, d1. Mezei Jdnos,
pentru semnaÍea contractului de vánzare.cumpárare, respectiv a contractului de constituire
a unui drept de servitute de trecere cu privire la imobilul prezentat la art.l.
(2) La data semnárii contÍactul de vánzare-cumpárare se rezl\tazá Contractul
de concesiune rrr.3O8l2OOT, incheiat cu S.C. PORTURIST S.R.L.
Art.3 _ Prevederile prezentei hotárári vor fl duse la indeplinire de cátre Primarul
Municipiului Gheorgheni qi Compartimentul patimoníu qi G.I.S din cadrul aparatului de
specialitate a-l Primarului municipiului Gheorgheni.
Art.4 _ Prezetta hotáráre se transmite la Institu(ja Prefectului, judelul Harghita, 9i se
comunicá: Primarului Municípiului Gheorgheni, Compartimentului patimoniu qi G.I.S din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni 9i S.C. POR?URIST
S.R.L.
Gheorgheni, la 18 aprilie 2O I 3
PRESEDII\TELE $EDINTtrI,
Lazar Zoltan

, CoNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
NaglJ Istuan
'.:

