
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 107/2020

privind aprobarea prelungirii Contractului nr.7577/2002 încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor
Fizici Judeţul Harghita

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Având în vedere adresa nr.8587/02.05.2019 depusă de Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul
Harghita, prin care solicită prelungirea termenului contractului, având ca obiect darea în folosinţă
gratuită a imobilului situat în str.Márton Áron nr.50;

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán-Ladislau  înregistrat  sub
nr.8905/05.05.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul evidenţa si administrare patrimoniu,
înregistrat cu nr.8907 din data 05.05.2020, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la
prelungirea termenului Contractului nr.7577/2002 încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul
Harghita, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str.Márton Áron nr.50,

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administrația  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  și

libertăților cetățenilor;
-  studii  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanțe,  agricultură,  administrare  doemniului

public și privat;
Luând  în  considerare  Hotărârea  Consiliului  Local  Municipal  Miercurea-Ciuc  nr.29/2002

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită şi a etajului imobilului, situat pe str.Márton Áron nr.50,
fosta  str.  George Coşbuc, respectiv  a clădirilor  anexe,  în municipiul  Miercurea-Ciuc,  în favoarea
Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita şi Asociaţiei Romilor Harghita, cu modificările şi
completările ulterioare;

Având  în  vedere  Hotărârea  Guvernului  nr.57/2013  privind  recunoaşterea  Asociaţiei
Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică;

Luând în considerare art.41 alin.1 lit.a) din O.G. nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii,
modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  art.874  alin.(1)  din  Codul  civil  şi  prevederile  art.3  şi  art.17  din  Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare;

Având în vedere art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(1) și (3) lit. g), art.196 alin.
(1)  lit.a),  precum  art.349  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  Se aprobă prelungirea, pe o durată de un an, a Contractului nr.7577/2002, încheiat cu
Asociaţia  Handicapaţilor  Fizici  Judeţul  Harghita,  având  ca  obiect  darea  în  folosinţă  gratuită  a
imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr.50.



Art.2. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului  Füleki  Zoltán  Ladislau,  prin  Biroul  evidenţă  și  administrare  patrimoniu din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau,
d) Biroului evidenţă și administrare patrimoniu;
e) Compartimentului financiar contabil şi control financiar de gestiune;

      f) Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita.
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