
ROMANIA 
JUDEJUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA9ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTARAREA NR. 26/2021 
privind aprobarea repartizarii apartamentului de serviciu situat in ora§ului 

Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P5 ap. 18 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara publica la 
data de 11 februarie 2021, desfa§urat in sistem hibrid, prin prezenta fizica §i utilizand 
platforma online de videoconferinta ,,Zoom"; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului nr. 23 din 2 februarie 2021, impreuna 
cu referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 63/2021, referatul biroului de administrare a 
domeniului public §i privat al ora§ului, inregistrat sub nr. 64/2021, precum §i avizul 
comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, finante, administrarea domeniului public §i 
privat al ora§ului, inregistrat sub nr. 105/2021; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind domeniul public §i regimul 
juridic a acesteia, a Legii nr. 114/1996 privind locuintele, republicat, precum §i a Legii 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

Pe baza prevederilor art. 129 al in. 1, al in. 2 lit. ,,d" §i al in. 7 lit. ,,q", 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 repartizarea apartamentului de serviciu situat in ora§ului Cristuru 
Secuiesc, str. Harghitei Bl. P5 ap. 18, jud. Harghita, catre Balint Kinga, angajata Primariei 
Ora?ului Cristuru Secuiesc, cu domiciliul in municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Tomcsa 
Sandor nr. 5, ap 15, judetul Harghita. 

Art.2. Se aproba cuantumul chiriei la suma de 161 lei/luna. 
Art.3. Termenul inchirierii este de 1 an, cu posibilitatea prelungirii. 
Art.4. Cheltuielile cu gaz §i energie electrica vor fi achitate de catre chiria§i, lunar 

la casieria Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc. 
Art.5. Cu aducerea la indeplinire a hotararii se insarcineaza primarul ora§ului 

Cristuru Secuiesc, biroul de administrare a domeniului public §i privat al ora§ului §i 
compartimentul de contabilitate, impozite §i taxe locale din cadrul Primariei ora§ului 
Cristuru Secuiesc. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica compartimentului de contabilitate, impozite 
si taxe locale §i biroului de administrare a domeniului public §i privat al ora§ului din 
cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la 11 februarie 2021. 


