
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 113/2018 

privind exprimarea acordului de principiu  asupra unui schimb de imobile între 
municipiul Târgu Secuiesc şi  domnul Gego Oliver  

 

          Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc , întrunit  în şedinţă ordinară, 
          Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a domnului primar privind 
aprobarea unui schimb deimobile între municipiul Târgu Secuiesc şi domnul Gego Oliver ,  

          În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.553 alin.(1) şi 
(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,  
         În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. 
„b”, art.121 alin.(2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc își exprimă acordul de 

principiu asupra schimbului de imobile între municipiul Tg Secuiesc și domnul Gego Oliver , 
respectiv asupra  imobilului, proprietatea domnului Gego Oliver, situat in municipiul Târgu  
Secuiesc, str Curtea 13, nr. 3, format din casă și grădină în suprafață de 117 mp, inscris in CF 
29943 Tg Secuiesc și imobilul aflat în proprietatea privată a municipiului Tg Secuiesc,  situat 
în Tg Secuiesc, str Oituz bl. 44 sc. C , ap. 6, format din apartament în suprafață utilă de 36.86 
mp , înscris în CF 27039 -C1-U3 Tg Secuiesc . 
             Art. 2 - Imobilele ce fac obiectul schimbului, nu trebuie să facă obiectul vreunui 
litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinate sub nici o formă unei alte persoane 
fizice sau juridice. 

Art. 3.– Prețul de schimb a acestor imobile va fi stabilit prin raport de evaluare întocmit 
de către un evaluator autorizat, iar cheltuielile privind evaluarea imobilelor va fi suportat de 
către municipiul Târgu  Secuiesc . 

Art. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
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