
  
  

 

      Anexă la HCL nr. 75/2015 
LISTA APARTAMENTELOR  

1. Apartament cu trei camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 2, parter, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 -U2, nr.cad. 27443 –C1 -U2, cu o suprafață de 40,00 
mp; 
2. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 7, etaj 1, județul Covasna, identificat prin 
C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U7, nr.cad. 27443 –C1 –U7, cu o suprafață de 29,00 mp; 
3. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 9, etaj 1 județul Covasna, identificat prin 
C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U9, nr.cad. 27443 –C1 –U9, cu o suprafață de 31,00 mp; 
4. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 15, etaj 2, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U15, nr.cad. 27443 –C1 –U15, cu o suprafață de 
30,00 mp; 
5. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 17, etaj 2, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U17, nr.cad. 27443 –C1 –U17, cu o suprafață de 
29,00 mp; 
6. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 18, etaj 3, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U18, nr.cad. 27443 –C1 –U18, cu o suprafață de 
29,00 mp; 
7. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 20, etaj 3, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U20, nr.cad. 27443 –C1 –U20, cu o suprafață de 
29,00 mp; 
8. Apartament cu trei camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 22, etaj 3, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U22, nr.cad. 27443 –C1 –U22, cu o suprafață de 
40,00 mp; 
9. Apartament cu două camere situat în municipiul Târgu Secuiesc,  strada Bethlen 
Gábor, numărul 23, bloc 7, scara B, apartament 27, etaj 4, județul Covasna, identificat 
prin C.F. Tg.Secuiesc nr.27443 –C1 –U27, nr.cad. 27443 –C1 –U27, cu o suprafață de 
31,00 mp; 
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