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HOTARAREA Nr. 1/2021 
privind aprobarea contractului de inchiriere intre Biserica Unitariana Maghiara 

prin Episcopia Unitariana din Cluj Napoca §i Liceul Teologic Unitarian Berde Mozes 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc, intrunit la §edinta ordinara la data de 14 
ianuarie 2021, desfa§urat in sistem hibrid, prin prezenta fizica §i utilizand platforma online de 
videoconferinta ,,Zoom"; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului nr. 1 O din 8 ianuarie 2021, impreuna cu 
referatul de aprobare al primarului ora§ului Cristuru Secuiesc, inregistrat in registrul special 
sub nr. 19/2021; raportul de specialitate al Compartimentului pentru administrarea 
patrimoniului, inregistrat la nr. 20/2021, precum §i Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
nr. 1 pentru buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, inregistrat la 
nr. 37/2021 §i nr. 4 pentru invatamant, religie §i cultura, inregistrat la nr. 27/2021; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, a Legii 
nr. 213/1998 privind domeniul public 9i regimul juridic al acesteia, §i al Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se finalizeze 
situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului comunist in Romania, precum §i pentru prorogarea unor termene, aprobat 
cu modificari §i completari prin Legea nr. 65/2015; 

Pe baza prevederilor art. 129 alin. (1 ), alin (2) lit. ,, c", art. 139 §i art. 196 alin. (1) lit.a) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTARA�TE 

Art.1. Aproba contractul de inchiriere incheiat intre Biserica Unitariana Maghiara prin 
Episcopia Unitariana, cu sediul in municipiul Cluj Napoca, B-ul 21 Decembrie nr. 9, CUI: 
4288322, reprezentat prin d-ul episcop Balint Benczedi Francisc, in calitate de locator, 
respectiv Liceul Teologic Unitarian Berde Mozes, cu sediul in orasul Cristuru Secuiesc, str. 
Orban Balazs nr. 1, CUI: 1709151, reprezentat prin d-na Varro Margit, avand functia de director, 
in calitate de locatar. 

Art.2. Aproba durata contractului pe o perioada de 4 ani, 9i intra in vigoare din 1 
ianuarie 2021 9i este valabil pana la 31.12 .. 2024. 

Art.3. Aproba valoarea chiriei la 12.000 lei/luna, TVA inclus, care va fi utilizat pentru 
intretinerea cladirii, iar despre modul de utilizare a sumelor respective locatorul va prezenta 
Consiliului Local un raport anual. 

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

ora§ului, compartimentul de contabilitate, impozite §i taxe locale, compartimentul de 
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