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ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 51 
 

din 09 iulie 2010 
 

privind aprobarea închirierii imobilului înscris în CF 551 a localităŃii Tâmpa, nr. top 131, 
proprietatea Parohiei Reformate Tâmpa 

 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Protocolul de predare – primire cu nr. de 
înregistrare 1870/22.03.2010, încheiat cu Parohia Reformată Tâmpa, în baza Deciziei nr. 1852 din 
23.09.2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase 
din România, adresa Parohiei Reformate Tâmpa cu nr. de înregistrare 45/2010, referatul primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică 
locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului 
public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 1, 4 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. Începând cu data de 01 august 2010, se aprobă închirierea imobilului situat în oraşul 

Miercurea Nirajului, sat Tâmpa, nr. 89,  înscris în CF 551 a localităŃii Tâmpa, nr. top 131, având 
destinaŃia de şcoală şi cămin cultural din satul Tâmpa cu terenul aferent în suprafaŃă de 408 mp, 
proprietatea Parohiei Reformate Tâmpa, pe o perioadă de 1 an. 

Art.  2.  Se stabileşte preŃul închirierii imobilului arătat la art. 1 la suma de 600 lei/lună. 
Art. 3. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului să poarte negocierile şi să încheie 

contractul de închiriere cu proprietarul imobilului descris la art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Primarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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