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HOTÁRÁREA NR. 114/2019 
privind aprobarea Tncetarii contractului de concesiune nr. 1677 /1999 
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Consiliul Local al ora�ului Cristuru Secuiesc, Tntrunit la 9edinta ordinara lunara la data 
de 12 septembrie 2019; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului din 3 septembrie 2019, Contractul de 
vanzare-cumparare a garajului situat pe terenul concesionat depus la Primaria ora�ului 
Cristuru Secuiesc sub nr. 7779/2019, raportul de specialitate al biroului de administrare a 
patrimoniului din cadrul Primariei ora9ului Cristuru Secuiesc 9i raportul comisiilor de 
specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public �i privat al ora9ului 9i nr. 5 pentru administratie publica 
locala, probleme juridice, apararea ordinii publice, integrare europeana, relatii internationale 
�i agricultura; 

Avand in vedere prevederile art. 9i urm. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, precum 9i cele cuprinse Tn contractul de concesiune nr. 
2170/1997; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. 6 lit. "a" 9i art. 139 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Hotara§te 

Art.1. Aproba Tncetarea contractului de concesiune nr. 1677 /1999, Tncheiat cu Buzamat 
loan, cu domiciliul in ora�ului Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, bl. P6 ap. 9, judetul Harghita, 
avand ca obiect terenul in suprafata de 24 mp, concesionat pentru construire de garaj auto, 
pentru motivul instrainarii constructiei de pe teren. 

Art.2. Aproba concesionarea terenului in suprafata de 24 mp, construit cu garaj auto, 
catre cumparatorul constructiei, Spatariu-Csiky Enikő, cu domiciliul in ora�ului Cristuru 
Secuiesc, str. Harghitei, bl. P5 ap. 8, jude\ul Harghita. 

Art.3. Se aproba redeventa anuala de 144 lei, platibil semstrial, indexat anual in 

functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia 
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Art.4. Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul ora�uluJ 

Cristuru Secuiesc 9i compartimentul de administrare a patrimoniului din cadrul Primariei 
ora�ului Cristuru Secuiesc. 

Art.S. Prezenta hotarare se comunica compartimentului de contabilitate, impozite �i 
taxe locale �i compartimentului de administrare a patrimoniului din cadrul Primariei ora�ului 
Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la 12 septembrie 2019. 


