
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTARAREA NR. 6/2021 
privind aprobarea repartizarii apartamentului de serviciu situat in ora§ului 

Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. PS ap. 19 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara publica 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. 7 din 7 ianuarie 2020, impreuna cu 
referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 13/2021, solicitarea Politiei ora§ului Cristuru 
Secuiesc cu nr. de inregistrare 48/2021, Hotararea nr. 77/1995 al Consiliului Local al 
ora§ului Cristuru Secuiesc, referatul biroului de administrare a domeniului public §i 
privat al ora§ului, inregistrat sub nr. 14/2021, precum §i avizul comisiilor de specialitate 
nr. 1 pentru buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, 
inregistrat sub nr. 34/2021, §i nr. 5 pentru administratie publica locala, probleme 
juridice, apararea ordinii publice, integrare europeana, relatii internationale §i 
agricultura, inregistrat sub nr. 42/2021; 

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 alin. 1, alin. 2 lit. ,,d" §i alin. 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. 19, jud. Harghita, catre Ri§teiu Catalin-Constatin, cu 
domiciliul in sat Tri§ore§ti (com. Bistra) nr. 34, jud. Alba, §i Jula Florin-Mihai, cu domiciliul in 
Mun. Zalau, str. Torentului nr. 16, Bl. T1 O sc. A et. 1 ap. 1, jud. Salaj. 

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. 




