
 
 
 
 
 

Referat privind necesitatea închirierii imobilului  
cu destianaŃie de şcoală şi cămin cultural din satul Tâmpa, 

proprietatea parohiei reformate 
 
 
 

 Având în vedere adresa Parohiei Reformate Tâmpa nr. 4010 din 23.06.2010 prin 

care Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului este înştiinŃat asupra faptului că 

consistoriul bisericesc întrunit la data de 20 iunie 2010 a hotărât darea în chirie pe o 

perioadă de 1 an a imobilului cu destinaŃie de şcoală şi cămin cultural, cu posibilitatea 

prelungirii contractului prin acordul ambelor părŃi. 

 Suma pentru închiriere a fost stabilită între 250 şi 200 de euro/lună, care să fie 

transferat lunar până la data de 25 a lunii, începând cu 1 august 2010, consiliul local 

urmând să suporte şi cheltuielile legate de reparaŃiile interioare şi igienizarea sălilor de 

clasă. 

Preotul paroh Gaspar Ştefan, reprezentantul legal al parohiei a fost împuternicit 

să poarte negocierile pentru stabilirea preŃului închirierii. 

Faptul că 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 - ne obligă să asigurăm spaŃiile destinate procesului de învăŃământ pentru cei 

25 de elevi care învaŃă acolo. 

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

îngăduind desfăşurarea procesului de învăŃământ, fără să ne ceară chirie. 

Ca atare propun consiliului local aprobarea închirierii spaŃiului pentru şcoală şi 

cămin cultural, precum şi a terenului aferent la preŃul de 200 de euro pe lună, pe termen 

de un an cu începere de la 1 august 2010, deoarece de îndată trebuie să ne apucăm de 

lucrările de igienizere impuse de începerea anului şcolar 2010-2011. Propun aprobarea 

în regim de urgenŃă la şedinŃă extraordinară. 

 

Cu respect, Primar Ing. Dászkel László 


