
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 23/2014 
privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc a imobilelor 

situate în municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr. 2 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului privind 

atestarea apartanenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc a imobilelor situate în 
municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr. 2, 

Văzând prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi 
complectările ulterioare, art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi complectările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 577 şi art. 579 din Noul Cod Civil,   
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, art.121 alin. (1),  art. 45 alin. (3), art. 115 alin. 1 
lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art. 1. – Se atestă apartanenţa la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc al imobilelor 
situate în intravilanul municipiul Târgu Secuiesc str. Curtea 10 nr. 2, identificate prin CF. nr. 27995 
Târgu Secuiesc nr. cad. 27995, format din teren cu o suprafaţă de 46 mp, CF nr. 27996 Târgu Secuiesc 
nr. cad. 27996, format din teren cu o suprafaţă de 31 mp şi CF nr. 27997 Târgu Secuiesc, nr. cad. 
27997, format din teren cu o suprafaţă de 188 şi nr. cad. 27997-C1, format din  casă de piatră cu etaj, 
conform planului de situaţie anexă, care face parte intengrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc.            

 
Târgu Secuiesc, la  6 martie 2014 
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