ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 30/2020
privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spații excedentare disponibile din cadrul
unităților de învățământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile,
proprietatea Municipiului Miercurea-Ciuc
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2020;
Ţinând cont de circularul trimis unităţilor de învâţâmânt înregistrat sub nr.24947/06.12.2019;
Analizând
Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu nr.973/17.01.2020 şi
Raportul de specialitate nr. 975/17.01.2020, întocmit de Biroul de evidenţă şi administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc prin care propune
adoptarea hotărârii privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spații excedentare disponibile din
cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile,
proprietatea Municipiului Miercurea-Ciuc;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte.
Luând în considerare Hotărârea nr.15/2013 privind transmiterea dreptului de administrare
asupra unor clădiri, cu terenurile aferente destinate instruirii şi educaţiei, din administrarea
Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc în administrarea consiliilor de administraţie ale unor
instituţii de învăţământ preuniversitar;
Având în vedere Hotărârea nr.166/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere
a spaţiilor disponibile excedentare din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
teritorial-administrativă a municipiului Miercurea-Ciuc;
Având în vedere Hotărârea nr.267/2016 privind aprobarea procedurii de închiriere și utilizare
temporară a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate
pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, modificată prin Hotărârea nr.372/2016;
Ținând cont de art.858-870 din Codul civil;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6) lit.b), art.139 alin.(1)(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a),
art.297 alin.(1) lit.c), art.333 si art. 627 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privin Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor excedentare disponibile, care nu
sunt afectate de procesul de învăţământ din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care
deţin în administrare bunuri imobile proprietate publică a Municipiului Miercurea-Ciuc, şi care

îndeplinesc condiţiile Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr.166/2016, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia
cu o perioadă egală cu perioada iniţială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului de
administraţie a unităţilor de învăţământ.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul al
municipiului Füleki Zoltán Ladislau, prin Biroul de evidenţă şi administrare patrimoniu din cadrul
aparatului propriu al primarului municipiului.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Füleki Zoltán Ladislau;
d) Direcției economice;
e) Biroului de evidenţă şi administrare patrimoniu;
f) Serviciului impozite, taxe şi alte venituri,
g) Unităților de învățământ;
h) Inspectoratului Școlar Județean Harghita
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2020

TABEL NOMINAL
cu lista spațiilor excedentare disponibile pentru care se aprobă închiriere prin licitație

Nr.
crt.

Denumire unitate învăţământ

Spaţiu excedentar

Suprafaţa
mp

1

Liceul Teologic Romano Catolic ,,Segítő Mária”

Bufet școlar

2

Liceul de artă ,,Nagy István” Miercurea-Ciuc

bufet

5,00

3

Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc

Bufet

6,08
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