ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului cultural - turistic Cetatea
Oradea”
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7033 din 23.04.2015, al Administraţiei Imobiliare Oradea, prin care
propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului
cultural - turistic Cetatea Oradea”.
Luand in considerare proiectul cu finanţare nerambursabilă “REVITALIZAREA CETĂŢII ORADEA ÎN VEDEREA
INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC. CETATEA ORADEA COMPLEX CULTURAL TURISTIC
EUROPEAN, contract finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”, operaţiunea “Reabilitarea infrastructurii urbane şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”.
Tinand cont de faptul ca in urma reabilitarii, Cetatea Oradea va dispune de spatii cu alta destinatie decat aceea
de locuinta care vor putea fi inchiriate/concesionate/transmise in comodat, catre diversi beneficiari: organizaţii fără scop
lucrativ, agenţilor economici, producătorilor direcţi, comercianţilor, organizaţiilor şi fundaţiilor, instituţiilor publice etc,
motiv pentru care este nevoie de aprobarea unui regulament care sa stabileasca cadrul unitar pentru organizarea,
autorizarea şi desfăşurarea activităţilor de lungă durată, sezoniere şi ocazionale în zone publice din incinta şi parcurile
COMPLEXULUI CULTURAL - TURISTIC CETATEA ORADEA.
Luand in considerare faptul ca în data de 25 Martie 2015 a fost supus dezbăterii publice „Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Complexului cultural-turistic Cetatea Oradea”
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin.(3) si art.123 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă „Regulamentul de organizare şi funcţionare a COMPLEXULUI CULTURAL - TURISTIC
CETATEA ORADEA” – anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea –
Serviciul Administrare Cetatea Oradea, Serviciul Administrare Imobile.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
 Primarul Municipiului Oradea
 Directia Economica
 Administraţia Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Serviciul Administrare Cetatea Oradea,
Serviciul Financiar Contabil, Compartimentul Documente de proprietate
 Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro
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