
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 36/2017 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  şi din administrarea 
Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află Staţia de 
transfer din Târgu Secuiesc, construit în cadrul proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna” 
 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  şi din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află Staţia de 
transfer din Târgu Secuiesc, construit în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Covasna”, 
 Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Covasna de trecere din domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc  şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Covasna a terenului pe care se află Staţia de transfer din Târgu Secuiesc, construit în 
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna”, 
materializat în Hotărârea nr. 53/2017 a Consiliului Judeţean Covasna”, 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, coroborat cu 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 trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  şi din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al judeţului 
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află Staţia de 
transfer din Târgu Secuiesc, construit în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Covasna, în suprafaţă de 5000 mp, identificat conform Cărţii funciare nr. 
24332 a municipiului Târgu Secuiesc, nr. cad. 6/1. 
 Art.2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate. 
 Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
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