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Proces – verbal de negociere 

 

 

 Încheiet în data 27 iulie 2010  ca ocazia negocierii, pentru stabilirea chiriei pentru 

imobilul situat în satul Tâmpa nr. 89, având destinaŃia de şcoală şi cămin cultural, cu terenul 

aferent. 

 La negociere participă din partea parohiei reformate Tâmpa dl preot paroh Gáspár 

Ştefan iar din partea primăriei dl. primar Ing. Dászkel László şi dl. Secretar UAT Nagy 

Zsigmond, ambii desemnaŃi prin H.C.L. nr. 51 din 09 iulie 2010. 

 Primar Ing. Dászkel László: PreŃul de la care putem purta negocierile este ceea 

stabilită prin H.C.L. nr. 51 din 09.iulie 2010, adică 600 de lei pe lună. Criza nu ne permite să 

se ofere mai mult, trebuie să facem economii la buget. 

Preot paroh Gáspár Ştefan: Prin Decizia nr. 1852 din 23.09.2008 al comisiei 

Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din 

România s-a retrocedat Parohiei Reformate Tâmpa imobilul – construcŃiile şi terenul aferent 

situat în satul Tâmpa înscris în C.F. nr. 551 a localităŃii Tâmpa nr. top 131, având destinaŃia 

de sală de clasă şi cămin cultural, iar prin protocolul de predare-primire nr. 1870 din 

22.03.2010 încheiat între primărie şi parohie s-a procedat la predarea efectivă a imobilului. 

Biserica reformată din Tâmpa, de la data retrocedării a manifestat toleranŃă, îngăduind 

desfăşurarea procesului de învăŃământ, fără să ceară chirie, aşa cum aŃi subliniat în referatul 

de specialitate, -deoarece am avut mai multe discuŃii pe această temă- înaintat consiliului 
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local. Din aceşti bani trebuie să facem reaparaŃiile pe care primăria nu le-a făcut timp de 20 

de ani. Este în stare avansată de degradare, curge apa prin tavan etc. , - lucruri cunoscute de 

către primărie. Nu putem accepta preŃul propus, pentru că reparaŃiile pot fi făcute numai în 

mod legal. Costurile aferente, plus 10% care trebuie virată Episcopiei Reformat Cluj reduc 

toate din sumă. Din aceşti bani nu putem să-l reparăm nici măcar acoperişul.  

Ca atare vă rugăm să propuneŃi consiliului lacal revizuirea H.C.L. nr. 51/2010. 

Primar: Voi transmite procesul verbal spre dezbatere comisiilor de specialitate.  

 Preot paroh Gáspár Ştefan: Rămân la părerea că ultima sumă ce poate fi acceptată 

de noi este 1000 de lei/lună. Vă rog ca la dezbaterile din comisii şi în plen să fiu invitat, 

pentru a susŃine cele afirmate. 

 

 

Preot paroh Gáspár Ştefan  ............................................................ 

 

Primar: Ing. Dászkel László............................................................   

          

Secretar: Nagy Zsigmond.................................................................. 
 


