H O T Ă R Â R E A NR. 34/2017
privind modificarea şi completarea HCL nr. 13/2013, cu privire la darea în administrare a Pieţei
Agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc la S.C.Gosp –Com S.R.L Târgu Secuiesc
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu
Secuiesc privind modificarea şi completarea HCL nr. 13/2013, cu privire la darea în administrare a
Pieţei Agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc la S.C.Gosp –Com S.R.L Târgu Secuiesc
Reţinând prevederile art.3 alin.(4) şi al art.16 alin.(2) a Legii nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică,
Având în vedere pct.16 din anexa nr.3 al HG nr.975/2002 privind aprobarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc,
În conformitate cu prevederile, art.867 - 870 din noul Cod civil,
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.c, alin. (5) lit.a, art.123 alin.(1), 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,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Art.1 alin.(1) din HCL nr. 13/2013 se modifică şi se completează şi va avea
următorul cuprins:
“ Art. 1. – (1) Se aprobă darea în administrare către S.C.Gosp –Com S.R.L Târgu Secuiesc a
Pieţei Agroalimentare din municipiul Târgu Secuiesc, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Szőcs
József nr.18, identificat prin C.F. nr.27150 Tg.Secuiesc provenit din C.F.vechi nr.3960- Tg.Secuiesc,
sub nr.top 617/2/2, 618/1/2/2, 630/2/1/3/2, 629/2/2/2/2/2, 630/2/2/2, 629/2/2/1/2/2, format din teren cu
gherete acoperite în suprafaţă de 3723 m.p. şi corp clădire cuprins în C.F.colectivă nr.5146/b
Tg.Secuiesc cu nr.top 615/2/2/1/X/A, 616/2/1/X/A, 617/2/1/X/A, 618/1/2/1/X/A, 627/1/2/1/X/A,
627/2/2/1/X/A, 630/2/1/3/1/X/A, 629/2/2/2/2/1/X/A, 603/2/2/1/X/A, 629/2/2/1/2/1/X/A, 630/2/1/2/2/1/X/A
compus din birou în suprafaţă de 12 m.p., magazie cântar în suprafaţă de 15 m.p., şi vestibul în
suprafaţă de 5 m.p., cu suprafaţă utilă de 32 m.p. şi cu cota de participare la părţile de uz comune
generale în 3,29% nr cadastral 9102 –CI-UI, şi grup sanitar cu o suprafaţă de 56 m.p. înscris în
C.F.nr.3960 – Tg.Secuiesc sub nr.top 615/2/2/3, 616/2/3, 617/2/3, 618/1/2/3, 627/1/2/3, 627/2/2/3,
630/2/1/3/3, 629/2/2/2/2/3, 630/2/2/3, 629/2/2/1/2/3, 630/2/1/2/2/3, având valoare de inventar de
1.482.209,04 Ron şi terenul cu destinaţie de parcare în suprafaţă de 1.687 mp, identificat prin CF. nr.
3897 Târgu Secuiesc nr. top. 617/1/2/1, 618/1/1/2/1, 617/1/1/2, 618/1/1/1/2, având valoare de inventar
de 205.461,84 Ron.”
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