
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTÁRÁREA NR. 11/2019 
privind aprobarea inchirierii directa a unui teren cu suprafata de 40 mp, 

din domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc 

Consiliul Local al ora$ului Cristuru Secuiesc intrunit la $edinta ordinara publica la 
data de 14 februarie 2019; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului din 7 februarie 2019, adresa depusa de 
s.e. SIMPLE BISTRO SRLcu sediul in ora$ul Cristuru Secuiesc, str. , inregistrat

sub nr. 1021/2019, referatul Biroului de administrare a patrimoniului din cadrul Primariei 
ora$ului Cristuru Secuiesc, precum $i raportul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public 
$i privat al ora$ului $i nr. 2 pentru amenajarea terioriului $i urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice $i de arhitectura;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile domeniul public $i 
regimul juridic a acesteia, al art. 15 lit. ,,e" din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare 
precum $i a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "e", alin. 5 lit. ,,b", art. 44 $i 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicatin temeiul Legii nr. 286/2006; 

Hotara§te: 

Art. 1. Aproba inchirierea directa a terenului aflat in proprietatea publica al orasului 
Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, cu suprafata de 40 mp, pentru activitati comerciale, 
pentru o perioada de 1 an. 

Art. 2. Valoarea chiriei se stabileste la suma de /mp/an, in total /an. 
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul ora$ului, 

compartimentul de administrare a patrimoniului, evidenta $i urmarirea contractelor de 
concesiuni, inchirieri $i compartimentul de contabilitate, impozite $i taxe locale al primariei 
ora$ului Cristuru Secuiesc. 

Art.4. Prezenta hotarare se 
patrimoniului $i compartimentului de 
Primariei ora$ului Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la 14 februarie 2019. 

comunica Compartimentului de administrare a 
contabilitate, impozite $i taxe locale din cadrul 
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Pre$edintele $edintei, 
Kan or $tefan-Ludovic 


