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PROIECT 

HOTĂRÂRE NR.........../2022 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere  

a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului municipiului 

Târgu Secuiesc cu privire la privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului 
public al municipiul Târgu Secuiesc, 

Având ı̂n vedere prevederile art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

Luând ı̂n considerare prevederile Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont  de prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Potrivit cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
ı̂n administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

In baza art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. e, g și art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind modul de ı̂nchiriere a bunurilor ce aparțin 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, prevăzut ı̂n Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

 Art. 2 – Imobilele adjudecate fac obiectul unor contracte de ı̂nchiriere, modelul de 
contract este prevăzut ı̂n Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Cu aducerea la ı̂ndeplinire a prezentei hotărâri se ı̂nsărcinează Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, protecția 
monumentelor, administrarea domeniului public și privat, proiecte și Direcția Poliția Locală 
a municipiului Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la data de 08 septembrie 2022 
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Inițiator, Primar, Bokor Tiberiu 


