
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  34/2018 

privind darea în administrare către Grădinița „Manócska” și Liceul Teologic Reformat a 
unor imobile ce aparțin 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 transmiterea dreptului de administrare către Grădinița Manócska și 
Liceul Teologic Reformat a unor imobile ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu- 
Secuiesc, 
 Reținând prevederile art. 3 alin. 4 a Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 867-870 din noul Cod civil, ale H.G 
nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, 
            În conformitate cu prevederile art.112 alin. 1 a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, lit. a coroborat cu  art. 45 alin. 3 şi 
art. 115 alin. 1 lit. b si art .123 alin. 1 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 darea în adminstrare, în favoarea Grădiniții „Manócska”, a 

imobilului proprietate publică a municipiului Târgu Secuiesc, situat în str. Grădiniței nr. 2 , 
identificat prin CF. nr. 27828 Târgu Secuiesc, sub nr. cad. 27828, format din corp Grădiniță de 
copii Manocska cu parter și etaj, magazie cu centrala termică și curte în suprafață de 5.313 mp. 
          Art. 2. - Se aprobă darea în administrare, în favoarea Liceului Teologic Reformat, a 
imobilului proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, situat în str. Dozsa Gyorgy nr.8, 
identificat prin CF. nr.28026 Târgu Secuiesc, sub nr. cad. 28026, format din Grădinița de copii 
Benedek Elek, șopron și curte în suprafața de 883 mp. 
          Art. 3. - Se aprobă darea în adminsitrare în favoarea Liceului Teologic Reformat, a 
imobilului proprietate publică a municipiului Târgu Secuiesc, situat în  str. Ady Endre nr 9, 
identificat prin CF 23959 Tg Secuiesc, sub nr cad. 23959, format din clădire Liceu Teologic 
Reformat și curte in suprafața totală de 1879 mp. 
         Art. 4. - Imobilele prevăzute la art.1-3 își vor păstra afecțiunea pentru activități de 
învățământ.  
          Art. 5. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
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