
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 29/2015 

privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc 

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc, 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local Târgu Secuiesc nr. 49/2014 privind  reorganizarea 
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc,  
 Ţinând cont în de anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Covasna, 
            Având în vedere prevederile art.136 alin. (3) din Constituţie, ale art. 21alin.(2) şi pct. III din 
anexa Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, şi ale  dispoziţiilor pct. II alin. (2) lit. 
b. din anexa nr.1 la Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobat prin HG nr. 548/1999;   
 În temeiul prevederile art. 36 alin.(2) lit. c, art. 120 alin.(1), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.(1) 
lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1.  – Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr.975/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Covasna, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Târgu Secuiesc nr.57/2001, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local Târgu Secuiesc nr. 21/2002, conform  anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi care înlocuieşte anexele la Hotărârea Consiliului Local Târgu Secuiesc nr. 
57/2001 şi nr. 21/2002, respectiv anexa nr. 3 al  Hotărârii Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea 
domeniului şi ipublic al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Covasna. 
 Art. 2. –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate al acestuia.  
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