
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOT ÁRÁREA NR. 148/2019 
privind modificarii contractului de concesiune nr. 5862/2018 

Consiliul Local al ora9ului Cristuru Secuiesc intrunit la 9edinta ordinara publica la 
data de 12 decembrie 2019; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului din 3 decembrie 2019, referatul Biroului 
de administrare a patrimoniului din cadrul Primariei ora9ului Cristuru Secuiesc, precum 9i 
raportul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget, finante, administrarea domeniului public 9i privat al ora9ului 9i nr. 2 pentru 
amenajarea teritoriului 9i urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice 9i de arhitectura; 

Tinand cont de prevederile art. 297, 302 9i urm. din Ordonanta de Urgen\a a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum 9i a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

Pe baza prevederilor art. 129 alin. 6 lit. "a" 9i art. 139 din Ordonanta de Urgen\a a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Hotara§te: 

Art.1. Aproba modificarea contractului de concesiune nr. 5862/2018, incheiat cu s.e.

SZILVESZTER COMPROD S.R.L., cu sediul in ora9ul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy 
Antal nr. 87, pentru terenul aferent spa\iului comecial aflat in parterul blocului B 12 din cart. 
Kossuth Lajos, cu suprafata de 12 mp, astfel: 

1. La obiectul contractului de concesiune, art. 1 va avea urmatorul cuprins:
„Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, teren cu suprafata

de 12 mp., folosit in scopul construirii unei construc\ii, situat ora9ul Cristuru Secuiesc, cart. 
Kossuth Lajos, notat in CF nr. 53585 Cristuru Secuiesc, teren aferent spatiului comecial 
aflat in parterul blocului 812, in conformitate cu obiectivele concedentului." 

2. La Termenul contractului de concesiune, art. 2 alin. 1 va avea urmatorul cuprins:
,,Durata concesiunii este de 25 de ani, incepand cu data contractului, 01 iunie 2018."
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul

ora9ului, Compartimentul de administrare a patrimoniului 9i compartimentul de contabilitate, f 
impozite 9i taxe locale din cadrul Primariei ora9ului Cristuru Secuiesc. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica Compartimentului de administrare a 
patrimoniului 9i compartimentului de contabilitate, impozite 9i taxe locale din cadrul 
Primariei ora9ului Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la 12 decembrie 2019. 


