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ilsitiut

HOTARAREA
din data

d,e

Local al itrunioipiului Turda

N[R.21

28.02.2012

privind infrintarea Serviciului Public Parc Zoologic si de Agrement Turda
in subordinea Consiliului Local aI Municipiului Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de
28.02.2012;
LuAnd in dezbaterc proiectul de hoturdre initiat de Primarul municipiului Turda,
Stefanie Tudor cu privire la infiintarea Serviciului Public Parc Zoologic si de Agrement
Turda, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului
Turda;
Avdnd in vedere raportul de specialitate, inregistrat la nr. 2977120.02.2012,
intocmit de Serviciul Relatii Publice si Resurse Umane:
I4qld_c_of{_4q_qqfgqq{e__qsu!qele__p4q_q_onyeu!ia_!e finantare ff. 3477AM5.10.2008, pentru subprogramul Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de
Agrement Turda,incheiata cu Ministerul Mediului si Padurilor;
TinAnd cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1"
(Pentru buget finante, prognoze economice), nr. 2 (Pentru administratie publicalocala,
servicii publice, comert, asocieri, relatii cu publicul, juridic), nr. 3 (Pentru urbanism si
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului,
investitii),, nr.4 (Pentru munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile si
libertatile fundamentale ale cetatenilor, cul.te, minoritati, ordine publiea si aparare)
si nr. 5 (Pentru invatam6nt, Culfura, Sanatate, Tineret, Sport, Turism);
in temeiul prevederilor prevederilor OGR 7112002, privind organizarea si
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes
local;
in conformitate cu prevederilor art. 36, alin.Z,litera a, c si d, aIin.3,litera b si
art. 45 din legea nr. 2L512001, privind administratia publica local4 republicata si al
Regulamentului de functionare al Consiliului Local;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba infiintarea Serviciului Public Parc Zoologic si de Agrement
Turda, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

' Art. 2. Se aproba organigrama, statul de functii, numarul de personal

si
regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Parc Zoologic si de
Agremenl Turda, conform anexelor care fac parte integranta din hotar6re.

Art. 3. Se aproba preluarea de catre serviciul public nou infiintat a personalului
incadrat la Serviciul Public AdministrarcaPatnmoniului Imobiliar

-

Serviciul Zoo.

Art. 4. Dareain administrare a obiectivului final de investitii catre serviciul nou
infiintat se va face printr-o hotardre a Consiliului Local al Municipiului Turda.
Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se
incredinteazaPnmarului, Viceprimarului, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului
Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Directiei Economice si Serviciului
Relatii Publice si Resurse Umane.

Art. 5.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Daniela

VOTURI

: - pentru
- impotriva

CONTRASEMNEAZA
CRETARUL municiPiului TIIRDA

I9

abtineriNurnarul total al consilierilor in functie este 21.
Numarul consilierilor prezenti este 1 9.
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