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HOTĂRÂREA nr.6/2020
privind modificarea Acordului cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare
din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a clădirii Grădiniţei
„Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr.3,
judeţul Harghita – aprobat de H.C.L. nr.153/2019,
completat prin H.C.L. nr.169/2019

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie 2020,
Având în vedere:
− Referatul de aprobare a primarului Municipiului Gheorgheni, înregistrat sub nr.
480/2020;
− Raportul de specialitate nr.481/2020 al inspectorului Fejér László din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni;
− Adresa nr.19359(15370)/SL/2019 a Prefectului Judeţului Harghita, privind
H.C.L. Gheorgheni nr.153/2019, respectiv nr.169/2019 – înregistrată la
Municipiul Gheorgheni cu nr. 18492/2019;
− H.C.L. nr.153/2019, privind aprobarea încheierii Acordului cu Uniunea Cadrelor
Didactice Maghiare din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a
clădirii Grădiniţei „Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul
Frăţiei nr.3,
judeţul Harghita –
modificată şi completată prin H.C.L.
nr.169/2019
− H.C.L. nr.94/2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările
ulterioare;
− Avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni;
– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri
proprii – aviz înregistrat cu nr.36/C/2020,
– Învăţământ, tineret, sport, agrement – aviz înregistrat cu nr.53/C/2020
Ţinând cont de HG nr.1351/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului
Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita,
modificat ulterior prin HG nr.104/2012;
Luând în considerare prevederile:
− Legii nr.287/2009 privind Codul civil, modificată şi completată;
− Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
− Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.c), alin. (14) art.287, lit.b), şi ale art.139,
alin.(3), lit.g), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I – Se modifică pct.3 din Acordul cu privire la investiţiile aflate în proprietatea
terţului, între Municipiul Gheorgheni şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din
România, pentru reabilitarea, extindere mansardare, a imobilului în care funcţionează
Grădiniţa cu program prelungit „CSILLAGSZEM”, structura Şcolii Gimnaziale Vaskertes,
situat în municipiul Gheorgheni –
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului
Gheorgheni
nr.153/19.09.2019,
completat
ulterior
prin
H.C.L. nr.169/24.10.2019 – şi va avea următorul cuprins:
„§3 În cazul în care pentru efectuarea investiţiei în construcţii/reabilitare/extindere
a imobilului este necesară obţinerea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de
construire şi/sau a unor avize de specialitate, Proprietarul se obligă să solicite şi să
obţine aceste documente, exprimând totodată acordul pentru utilizarea acestora de
către UNIUNEA CADRELOR DIDACTICE MAGHIARE DIN ROMÂNIA în vederea
realizării investiţiei în construcţii/reabilitare/extindere a imobilului aflat în
proprietatea Proprietarului.”
Art.II – Acordul cu privire la investiţiile aflate în proprietatea terţului aprobat prin
H.C.L. nr.153/2019, completat ulterior prin H.C.L. nr.169/24.10.2019 se înlocuieşte cu
Anexa prezentei hotărâri.
Art.III – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul
Municipiului Gheorgheni.
Art.IV – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului, Judeţul Harghita,
primarului Municipiului Gheorgheni, inspectorului Fejér László din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, respectiv Şcoli Gimnaziale
„Vaskertes” din Gheorgheni.
Gheorgheni, la data de 23 ianuarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Dobrean Teodor-Constantin
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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