
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 99/2018 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  a unor mijloace fixe în 

domeniul privat al acestuia 
 
 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, a mijloacelor fixe 
apartinand statiei de epurare si statiei de ape în domeniul privat al acestuia, 
 În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică, cu modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.c coroborat cu art.45 alin.(3), 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 unor mijloace fixe din domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc   în domeniul privat al acestuia cuprinse în anexa nr. 1 la HCL nr. 57/2001 cu privire la 
inventarul bunurilor  care  alcătuiesc domeniul public a municipiului Targu Secuiesc, aprobată prin HG 
nr. 975/2002, astfel : 

-  din poziția 83 – stația de epurare a apelor uzate, inclusiv terenuri de deshidratare, care 
corespund cu poziția 134 din inventarul bunurilor din domeniul public conform HCL nr. 
29/2015 :  mijloace fixe cu valoare de intrare în suma de 301.269,46 ron și în urma 
reevalurării cu valoare de inventar actualizată de  438.680 ron 

- din pozitia 97 – sistem de canalizare menajera și epurare a apelor uzate care corespunde cu 
pozitia 144 din inventarul bunurilor din domeniul public conform HCL nr. 29/2015: mijloace 
fixe in valoare de 38.500 ron și în urma reevaluării cu valoare de  inventar  actualizată de 
63.324,80 ron 

- din poziția 98 – sistem de alimentare cu apă care corespunde cu pozitia 143 din inventarul 
bunurilor din domeniul public conform HCL nr.29/2015: mijloace fixe în valoare de 
619.250,14 Ron și în urma reevalurarii cu o valoare de inventar actualizată de  1.018.542,64 
ron 

-  din pozitia 100- sistem de alimentare cu energie electrică: mijloace fixe în valoare de 33.047,68 
Ron și in urma reevalurarii cu o valoare de inventar  actualizată de 54.356,82 ron 

-  din poziția 101 – sistem de canalizare pluvială care corespunde cu pozitia 145 din inventarul 
bunurilor din domeniul public conform HCL nr.29/2015: mijloace fixe în valoare de 90.000 
Ron si in urma reevalurarii cu o valoare de inventar actualizată de 148.032 ron. 

 Art.2. – Se aprobă trecerea  din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgu 
Secuiesc a următoarelor poziții din anexa nr.1 la HCL nr. 57/2001, aprobat prin HG nr.975/2002, astfel: 

-  Poziția 85 – Colectoare de evacuare 
-  Poziția 90 -  Castel apă 500 mc  
-  Poziția 113 – Împrejmuire la stație de apă 
-  Pozitia 114 – Oxifoculator 

            Art.3. - Primarul municipiului Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate  va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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