
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  35/2018 
privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a imobilului format 

din turn de apă și teren aferent 
 
 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ” Gábor Áron “a 
imobilului format din turn de apă și teren aferent,  
 Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. 4 al Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică,  precum și ale art. 867-870 din noul Cod Civil, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.c, art. 36 alin. 5 lit.a, art. 123 alin. 1, art. 45 
alin. 3 şi 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 darea în  adminsitrare, în  favoarea Liceului Tehnologic ” Gábor 

Áron “ a imobilului, proprietate publică a municipiului Târgu-Secuiesc, situat în str.Fabricii nr 
8, identificat prin CF. nr. 29823 Târgu Secuiesc, sub nr.cad. 29823, format din turn de apă și 
teren aferent în suprafața totală de 846 mp . 
          Art.2. - Darea în administrare a bunului imobil menționat la art.1 se va face pe bază de 
Protocol de predare–primire, conform Anexei nr. 1 și pe baza Contractului de dare în 
administrare, conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3.- Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința și dispoziția 
asupra bunului preluat, în condițiile legii.   
        Art.4.-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu- Secuiesc și conducerea Liceului Tehnologic  ” Gábor Áron “. 
   
 

Târgu Secuiesc, la 29 martie 2018 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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