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HOTĂRÂREA NR. 48 
 

din  28 august 2011 

 

 

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 5261/2010, încheiat între Consiliul 

Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în 

satul Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 131, având destinaţia de sală de clasă  

şi cămin cultural 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa cu nr. de înregistrare 5881/2011 

al Parohiei Reformate Tâmpa, Contractul de închiriere nr. 5261/2010, încheiat între Consiliul Local al 

oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul Tâmpa, 

înscris în CF 551 nr. top 131, având destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural şi avizul favorabil al 

comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale – 

industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera „d”, alin. (6) litera „a” pct. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare, republicată,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 5261/2010, încheiat între Consiliul 

Local al oraşului Miercurea Nirajului şi Parohia Reformată Tâmpa, cu privire la imobilul situat în satul 

Tâmpa, înscris în CF 551 nr. top 131, având destinaţia de sală de clasă şi cămin cultural în sensul 

prelungirii duratei de închiriere pe o perioadă de 1 an.   

Art. 2. Se împuterniceşte viceprimarul şi secretarul oraşului ca în termen de 10 zile să încheie 

Actul adiţional la contractul de închiriere nr. 5261/2010. 

Art. 3. Viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Parohiei Reformate Tâmpa şi la cunoştinţă publică. 

 

 

Preşedinte de şedinţă      

               

          Nagy Imre          Contrasemnează 

 

             Secretar 

 

              Nagy Zsigmond   

 


