
H O T Ă R Â R E A   NR. 73/2014
privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului şi  construcţiei din str Stadionului

fn către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administra ţiei Publice prin Compania Naţională de
Investiţii CNI S.A. in vederea finalizării  patinoarului artificial,

Consiliul Local al Municipiului Targu Secuiesc, judetul Covasna, 
Analizand proiectul  de  hotărâre  si  expunerea  de motive  al  primarului  municipiului  Târgu

Secuiesc, privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului şi construcţiei din str Stadionului către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii CNI
S.A. in vederea finalizării  patinoarului artificial,

Având  în  vedere  prevederile  art.  II  lit.  f)  din  Ordonanţa  nr  16  din  19.08.2014  pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii
„ C.N.I.” –S.A,  art. 8 alin. 2 şi art.13 din  Programul naţional de construcţii de interes public sau
social din 19.08.2014, 

In temeiul art. 123 alin. 1, art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu  modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 . – Se aprobă predarea  către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
prin Compania Naţională  de Investiţii  „C.N.I.”-  SA, care va realiza investiţia Patinoar artificial,  a
amplasamentului şi  terenului în suprafaţă  de 5428 mp, situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada
Stadionului f.n, identificat prin CF nr. 5231, nr topo 3784/2/2/a/1/2, liber de orice sarcini pe perioada
realizării investiţiei, pe bază de protocol.  

Art. 2. – UAT Municipiul Târgu Secuiesc se angajează să asigure finaţarea pentru:
- Lucrările de sistematizare verticală a amplasamentului;
- Racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz , etc);
- Întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţie;
Art. 3. – UAT Municipiul Târgu Secuiesc se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele

de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului.
Art. 4 . – UAT Târgu Secuiesc se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului

realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.
Art. 5. – HCL nr. 118/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului şi construcţiei

din str Stadionului către Ministerul Dezvoltării  Regionale şi  Administraţiei Publice prin  Compania
Naţională de Investiţii CNI S.A. in vederea finalizării  patinoarului artificiale, se revocă. 

Art. 6 . – Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează primarul municipiului
Targu Secuiesc.

Târgu Secuiesc, la  4 septembrie 2014
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