
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 8/2017 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat 
pe strada Abatorului Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, 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 al 
imobilului situat pe strada Abatorului, Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, 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 din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc   al 
imobilului situat pe strada Abatorlui Nr.6, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în domeniul privat 
al acestuia, identificat prin C.F. Tg.Secuiesc nr.24495-C1-U1, nr. cad. 24495-C1-U1, Su= 53 
mp, şi cotă de 59/1139 din părţile comune.  
 Art.2. – La data prezentei hotărâri se anulează poziția cuprinsă la nr.crt.102, cod 
clasificare 1.6.2 din anexa la HCL Tg.Secuiesc nr.29/2015 privind actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc. 
 Art.3. – La data prezentei hotărâri se modifică și se completează cu o poziție nouă, 
anexa la HCL nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc, cu următorul conținut:  
         ” Nr.crt. 92, Denumirea bunului: Sediu cabinet veterinar, Elemente de identificare : C.F. 
Tg.Secuiesc nr. 24495-C1-U1, nr. cad. 24495-C1-U1, Su= 53 mp, şi cotă de 59/1139 din 
părţile comune. Anul dobândirii: 2010, Valoarea de inventar (în lei): 111.800. Situația juridică 
actuală: HCL nr. 8/2017”.   
 Art.4. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate  va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.       
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