
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  45/2018 
privind darea în administrare în favoarea Spitalului Municipal Târgu Secuiesc a 

terenului ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc 
 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind transmiterea dreptului de administrare către Spital Municipal Târgu 
Secuiesc a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc. 
 Reținând prevederile art (3) alin 4 a Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 
publică, art 867-870 din noul Cod civil, si  prevederile art. (1), alin.1 din legea 99/2004 pentru 
aprobarea Ordonanței de Guvern nr 70/2002 privind adminsitrarea unitățiilor sanitare publice 
de interes județean și local si  HG nr 975/2002 hotarâre privind atestarea domeniului publical 
judetului Covasna, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna . 
           În temeiul prevederilor art. 36,  alin. (2), lit. c, art. 36   alin. (5) lit a coroborat cu  art. 45 
alin. (3) şi art. 115 alin. 1 lit. (b) si art 123.  alin. 1  din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locala, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
   Art.1. Se aprobă darea in adminsitrare, in favoarea Spitalului Municipal Tg Secuiesc, 

a terenului aferent constructiilor  proprietate publică a municipiului Tg Secuiesc, situat in str 
Fabricii nr 2/A identificat prin CF nr.29874  Tg Secuiesc, nr top. 3645/3/2/1/1 în suprafața de 
1.300 mp, CF nr. 29887 Tg Secuiesc, nr top. 3643/2/2/1/1, 3644/2/2/2/1/1 în suprafața de 391 
mp, CF nr. 29894 Tg. Secuiesc, nr cad.9132 in suprafața de 1100 mp si  CF.nr. 29127 Tg 
Secuiesc, nr cadastal 29127  in suprafața de 25349 mp . 

 Art. 2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 29 martie 2018 
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