
ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTÁRÁREA NR. 144/2021 
privind aprobarea prelungirii contractului de 1nchirere a terenului intravilan, situat 1n ora§ul 

Cristuru Secuiesc, str. Timafalvi nr. 101/A 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc 1ntrunit la �edinta ordinara lunara la 
data de 14 octombrie 2021, desfa�urat in sistem hibrid, prin prezenta fizica �i utilizand 
platforma online de videoconferinta „Zoom"; 

Vazand proiectul de hotarare al primarului nr. 142 din 11 octombrie 2021, 1mpreuna 
cu referatul de aprobare al primarului ora§ului Cristuru Secuiesc, 1nregistrat 1n registrul 
special sub nr. 456/2021; raportul de specialitate al Compartimentului de administrare a 
patrimoniului, 1nregistrat la nr. 457/2021, precum �i raportul comisiilor de specialitate nr. 1 
pentru buget, finante, administrarea domeniului public §i privat al ora�ului, inregistrat sub 
nr. 478/2021, §i nr. 5 pentru administratie publica locala, probleme juridice, apararea ordinii 
publice, integrare europeana, relatii internationale §i agricultura, 1nregistrat sub nr. 
490/2021; 

Tinand cont de prevederile Codului civil, al art. 332, coroborat cu prevederile art. 
362 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
precum §i a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

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

Hotara1te: 

Art.1. Aproba prelungirea contractului de 1nchiriere nr. 9455/2010, cu act adi\ional, 
pentru terenul situat 1n ora§ul Cristuru Secuiesc, str. Timafalvi nr. 101/A, cu o suprafata de 
19.064 mp, 1ncheiat cu s.e. COMCEREAL S.A., pentru o perioada de 5 ani, 1ncepand cu 
data 1 noiembrie 2021. 

Art.2. Valoarea chiriei pentru folosirea obiectului 1nchiriat, se stabile�te la 15.000 
lei/an. 

Art.3. La expirarea termenului, contractul de 1nchiriere se prelunge§te cu acordul 
partilor. 

Art.4. Cu aducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1nsarcineaza primarul 
ora�ului Cristuru Secuiesc, compartimentul de administrare a patrimoniului §i 
compartimentul de contabilitate, impozite �i taxe locale din cadrul Primariei ora�ului 
Cristuru Secuiesc. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica compartimentului de administrare a 
patrimoniului �i compartimentului de contabilitate, impozite �i taxe locale din cadrul 

Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la 14 octombrie 2021. 


