


ROMANIA Anexa la HCL nr. 45/2019 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 
CRISTURU SECUIESC 

CONTRACT DE ADMINISTRARE 

1. Partile contractante:

1.1. Primaria ora�ului Cristuru Secuiesc, cu sediul 1n Cristuru Secuiesc, P-ta Libertatii nr. 27, cod po�tal 
535400, judetul Harghita, telefon: 0266/242190, cod fiscal:4367647 cont nr. , reprezentat de 
primar, Dl Rafai Emil, in calitate de proprietar 

1.2. Directia Generala de Asistenta Sociala �i Protectia Copilului Harghita, cu sediul 1n Miercurea Ciuc, P
ta  nr. , cod po�tal 530140, judetul Harghita, telefon: 0266/314711, fax: 0266/207754, cod fiscal , cont 
nr. R086TREZ35124680220XXXXX deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat de director 
general, domnul Elekes Zoltan, in calitate de administrator, 

au convenit la 1ncheierea prezentului contract de administrare. 

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract TI constituie transmiterea dreptului de administrare asupra terenului cu 
suprafata de 5000 mp., situat Tn Cristuru Secuiesc, str. , nr. , aflat Tn domeniul public al Primariei 
Cristuru Secuiesc, potrivit datelor de identificare din anexa prezentului contract. Dreptul de 
administrare se transmite Tn regim de administrare deplina conform legii ?i se efectueaza cu titlu 
gratuit, fara remunerarea administratorului. 

3. Scopul contractului

Asigurarea unui teren pentru construirea unui complex de servicii care sa Tndeplineasca standardele 
de calitate pentru Tngrijirea copiilor cu handicap sever, �i care va prelua copiii din CPHS Cristuru
Secuiesc, subunitate a DGASPC Harghita 

4. Durata contractului

Prezentul contract de administrare se Tncheie pe o durata de 15 ani, 1ncepand cu data semnaru 
prezentului contract, cu posibilitatea de a fi reTnnoit la cererea partilor prin act aditional, Tn conditiile 
legii. 

s. Baza legala

Pentru Tncheierea contractului s-au avut Tn vedere urmatoarele acte normative: 

a) Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ?i
completarile ulterioare;

b) Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile ?i completarile
ulterioare;

e) Legea 287/2009, privind Codul civil, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;
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