
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTÁRÁREA NR. 145/2019 
privind aprobarea inchirierii Salii de comunitate Filia�. 

situat in ora�ul Cristuru Secuiesc, str. Filia� nr. 173 

Consiliul Local al ora�ului Cristuru Secuiesc, intrunit la �edinta ordinara lunara la data 
de 12 decembrie 2019; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului din 3 decembrie 2019, impreuna cu 
referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Biroului de administrare a patrimoniului 
ora�ului din cadrul Primariei ora�ului Cristuru Secuiesc, Avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public �i privat al ora�ului; 

ln baza prevederilor art. 332 �i urm. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

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

Hotara�te 

Art. 1 Aproba inchirierea Salii de comunitate Filia�. cu suprafata de 72 mp., din cladirea 
Dispensarului medical situat in ora�ul Cristuru Secuiesc, str. Filia� nr. 173, notat in CF nr. 48 
Filia�. sub nr. top. 142/1, cu valoare de inventar 43.985 lei, prin licitatie publica, pentru ·activitati 
religioase, caritative, culturale, manifestari de interes local, pe un termen de 5 ani. 

Art.2. Aproba valoarea minima a chiriei la suma de 400 lei/an. 
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza secretarul general al 

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

Art.4. Prezenta hotarare se comunica compartimentului de administrare a 
patrimoniului �i compartimentului de contabilitate, impozite �i taxe locale din cadrul Primariei 
ora�ului Cristuru Secuiesc. ';,"�� ..... f"'� ·'l '\.
Cristuru Secuiesc, la 12 decembrie 2019. {,,* ,,,,," �l \; \.\.
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