
 

 

 
 H O T Ă R Â R E A   NR. 54/2018 

privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilului  care va constitui Incubatorul de afaceri din 

municipiul Târgu Secuiesc 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 

Târgu Secuiesc, privind aprobarea transmiterii în administrarea societăţii PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC S.R.L. a imobilului care va constituie Incubatorul de 
afaceri din municipiul Târgu Secuiesc,  

În conformitate cu Pct.15 din anexele obligatorii la cererea de finanțare al Ghidului 
solicitantului pentru Axa Prioritară 2 – Programul Operaţional Regional, Prioritatea de 
Investiții 2.1.B . Incubatoare de afaceri,  

În conformitate cu art. 868 şi următoarele din Noul Cod Civil; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.(2) lit.c coroborat cu art.36 alin.(5) lit.a și 

art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modficările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă destinaţia de Incubator de afaceri pentru imobilul prevăzut în anexa 

nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
Art. 2. – Se aprobă transmiterea în administrarea societății PARCURI INDUSTRIALE 

TÂRGU- SECUIESC S.R.L., a imobilului, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 
identificat în art. 1. 

Art.3. – Se aprobă modelul contractului de administrare, anexa nr.2 la prezenta hotărâre 
din care face parte integrantă. 

Art.4. – Se aprobă condițiile de selectare a firmelor pentru incubare, anexa nr.3 la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art.5. –  Cu semnarea contractului de administrare se mandatează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu. 

Art.6. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc și administratorul societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC  S.R.L. 

Târgu Secuiesc, la 3 mai 2018 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Szabó Vincze-Árpád 
        CONTRASEMNEAZĂ 
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