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HOTÁRÁREA NR. 124/2021 
privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr. 443/2013, · 

incheiat cu Csibi Mónika 

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

Tinand cont de proiectul de hotarare al primarului nr. 123 din 9 septembrie 2021, 
impreuna cu referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 397/2021, raportul intocmit de 
compartimentului pentru administrarea patrimoniului ora§ului, inregistrat sub nr. 398/2021, 
precum §i de referatul comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, inregistrat sub nr. 
406/2021; 

in baza prevederilor art. 332 �i urm., coroborat cu art. 362 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 152/1998 privind fnfiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, a H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
Tnfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

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

Hotara�te: 

Art.1. Aproba modificarea contractului de inchiriere cu nr. 443/2013, incheiat cu Csibi 
Mónika pentru inchirierea unei locuinte din fondul ANL, in sensul introducerii in contract, intre 
membrii familiei pe numitul Csibi Sándor-Loránd, in calitate de sot, nascut la data de 30 mai 
1994. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul ora§ului, 
biroul de administrare a patrimoniului §i serviciul de contabilitate, impozite §i taxe locale din 
cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica biroului de administrare a patrimoniului §i 
serviciului de contabilitate, impozite §i taxe locale din cadrul Primariei ora§ului Cristuru 
Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc
1 
la 16 septembrie 2021. 

Pre§edintele §edintei, 
Kiss József 
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