ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.82/2020
privind aprobarea schimbării destinației scenei în aer liber situat în Miercurea-Ciuc, Jigodin
Băi, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea-Ciuc
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24
aprilie 2020;
Ţinând cont de Adresa nr.7666/14.04.2020, depusă de Parohia Romano-Catolică Jigodin, prin
care solicită schimbarea destinației scenei în aer liber în capelă și scenă, situat în Miercurea-Ciuc,
Jigodin Băi, în vederea realizării investiției de reabilitare scenă;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu
nr.7745/15.04.2020 şi Raportul de specialitate nr.7747/15.02.2020 întocmit de Biroul evidență şi
administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului MiercureaCiuc, prin care propune adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea schimbării destinației scenei în aer
liber situat în Miercurea-Ciuc, Jigodin Băi în capelă și scenă;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător
În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată
şi completată cu Hotărârea Guvernului nr.299/2010 – poziția nr. 295;
Luând în considerare Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
Ţinând cont de Hotărârea nr.6/2008 a Consiliului Local Miercurea-Ciuc, privind însuşirea
listei de inventar, reactualizată, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului
Miercurea-Ciuc, atestată prin HG. nr.299/2010;
Având în vedere Hotărârea nr.259/2017, privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a Scenei
în aer liber, situată în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin-Băi, aflată în domeniul public al
municipiului, în favoarea Bisericii Catolice Jigodin, precum și Contractul de folosință gratuită
nr.792/2017;
Având în vedere Hotărârea nr.226/2019 pentru solicitarea constituirii dreptului de superficie
asupra terenului aferent scenei cu aer liber, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Băile Jigodin, de la
proprietarul Parohia Romano Catolică Jigodin;
Potrivit prevederilor art.858 și următorii din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.50/1990, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(14) art.139 alin.(1), (3) lit. g), art.196 alin.(1) lit.a),
precum art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă schimbarea destinației scenei în aer liber, situat în Miercurea-Ciuc,
Jigodin Băi, în capelă și scenă, în vederea reabilitării a acestuia.
(2) Imobilul are o suprafaţă construită din act de 264 mp, suprafață măsurată 252 mp, figurând
în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc cu număr de inventar P1011, înscris în CF
nr.55716 a localității Miercurea-Ciuc – 55716-C1.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán
Ladislau și Biroul evidenţă și administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate a
primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidență şi administrare patrimoniu,
e) Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism;
f) Parohia Romano Catolică Jigodin.
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