
H O T Ă R Â R E A   NR. 84/2014
privind transmiterea din proprietatea public ă a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea
publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui teren-
cale de acces,  până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme,

obiect al  proiectului „ Sistem de Managment 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 transmiterea din proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc în proprietatea
publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,  al unui teren- cale de
acces,   până  la  realizarea  investiţiei  de  închidere  a  depozitelor  de deşeuri  neconforme,  obiect  al
proiectului „ Sistem de Managment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”

Având în vedere extrasul de Carte funciară nr. 28407 Târgu Secuiesc,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi al Legii nr. 213/1998

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c, alin. (5) lit. a, 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  transmiterea din proprietatea publică  a municipiului Târgu Secuiesc, în
proprietatea publică  a judeţului Covasna şi  în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, până  la
realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, a terenului - cale de acces, şi
care   constituie   obiectiv  al  proiectului  „Sistem de Managment  Integrat  al  Deşeurilor  în  Judeţul
Covasna”, teren extravilan cu o suprafaţă de 16.570 mp, identificat prin CF nr. 28407 - Tg. Secuiesc
sub nr. cadastral 28407.

Art. 2. – Consiliul Judeţean Covasna se obligă la închiderea depozitului neconform de deşeuri
al municipiului Târgu Secuiesc, urmând ca după recepţia lucrărilor să retransmită imobilul în cauză în
proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc.

Art. 3. – Predarea– preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază  de protocol,
încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art.  4.  –  Primarul  municipiului  Târgu  Secuiesc  prin  aparatul  de  specialitate  va  aduce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.     

Târgu Secuiesc, la  16 octombrie 2014
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