ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.86/2020
privind aprobarea dării în administrare a unor imobile, situate în municipiul Miercurea-Ciuc,
aflate în patrimoniul public al municipiului în favoarea Muzeului Secuiesc al Ciucului - Csíki
Székely Múzeum
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24
aprilie 2020;
Având în vedere Adresa nr.31/2020 înregistrată sub nr.6883/27.03.2020 prin care Muzeul
Secuiesc al Ciucului solicită transmiterea de facto a dreptului de administrare asupra imobilului –
Cetatea Mikó situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Piața Cetății nr.2, respectiv a imobilului – Galeria
Nagy Imre și Casa Memorială Nagy Imre situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zsögödi Nagy
Imre nr. 175;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu
nr.7739/15.04.2020 şi Raportul de specialitate nr.7741/15.04.2020 întocmit de Biroul evidență şi
administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului MiercureaCiuc, prin care propune adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea dării în administrare a unor
imobile în favoarea Muzeului Secuiesc al Ciucului - Csíki Székely Múzeum;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor;
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
- activități științifice, învățământ, cultură și orașe înfrățite;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea domeniului public al
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată
şi completată la anexă de Hotărârea Guvernului nr.299/2010 - poziția nr.346, 347;
Ţinând cont de Hotărârea nr.6/2008 a Consiliului Local Miercurea-Ciuc, privind însuşirea
listei de inventar, reactualizată, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului
Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr.139/1994 a Consiliului Local Municipal Miercurea –
Ciuc, privind înfiinţarea Muzeului Secuiesc al Ciucului – Csíki Székely Múzeum din municipiul
Miercurea-Ciuc, şi Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului Secuiesc al Ciucului -Csíki
Székely Múzeum din municipiul Miercurea-Ciuc;
Ținând cont de Statutul al Muzeului Secuiesc al Ciucului - Csíki Székely Múzeum din
municipiul Miercurea-Ciuc, aprobat prin Hotărârea nr.101/2002, cu modificările și completările
ulterioare;
Potrivit prevederilor art.861 alin.(3), art.867 și următorii din Codul civil;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(1), (3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a),
precum art.297 alin.(1) lit.a) și art.298 și următorii, art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare imobilul, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ța
Cetății nr.2, aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, înscris în Cartea funciară
nr.52861 a localității Miercurea-Ciuc, identificat cu nr. cadastral 8600, în favoarea Muzeului Secuiesc
al Ciucului - Csíki Székely Múzeum, pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Imobilul P+1 cu destinația de Cetatea Mikó – Muzeul Secuiesc al Ciucului, compus din
construcție în suprafaţă construită de 2.934 mp, și teren în suprafață de 29.116 mp, figurează în
evidența contabilă sub nr. inventar P1040, P1040T și cu o valoare totală de 12.942.348,23 lei.
Art.2. (1) Se aprobă darea în administrare imobilul, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.
Zsögödi Nagy Imre nr.175, aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, înscris în Cartea
funciară nr.62572 a localității Miercurea-Ciuc, identificat cu nr. cadastral 8439, în favoarea Muzeului
Secuiesc al Ciucului - Csíki Székely Múzeum, pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Imobilul S+P cu destinația de Galeria Nagy Imre, compus din construcție în suprafaţă
construită de 450 mp, și teren în suprafață de 3.206 mp, figurează în evidența contabilă sub nr.
inventar P1041, P1041T și cu o valoare totală de 473.550 lei.
(3) Imobilul S+P cu destinația de Casa Memorială Nagy Imre, compus din construcție în
suprafaţă construită de 199 mp, figurează în evidența contabilă sub nr. inventar P7139 și cu o valoare
totală de 118.200 lei.
Art.3. Predarea-preluarea imobilelor, identificate de mai sus se va face pe bază de Protocol
încheiat între părți.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán
Ladislau și Biroul de evidenţa a patrimoniului şi concesionări, închirieri din cadrul aparatului de
specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl.Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl.Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidență şi administrare patrimoniu,
e) Muzeului Secuiesc al Ciucului - Csíki Székely Múzeum.
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