
 

 

 
 H O T Ă R Â R E A   NR. 78/2018 

privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar al Legii nr. 15/2003, 
cu modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aflat 
în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața de 

434 mp, înscris în CF 29355 Tg Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind aprobarea cererii domnului KOVÁCS CSABA,  beneficiar aL Legii nr. 
15/2003, cu modificările și completările ultrioare și atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, în suprafața de 434 
mp, înscris în CF 29355 Tg Secuiesc,  
 Văzând prevederile art.1 alin. 2, art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare, 
             Luând în considerare prevederile art.5 alin(1) al Hotărârii Guvernului nr. 896 /2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal,  
 Având în vedere dispozițiile  H.C.L Târgu Secuiesc nr. 108/2010 modificat şi completat 
prin H.C.L Târgu Secueisc nr. 86/2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală şi 
desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cerererilor 
de atribuire a terenurilor, 

În temeiul prevederilor art. 36. alin.(1), alin.(2), lit. c, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) 
lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările 
şi complectările ulterioare, 

 
H O T Ă R E Ş T E : 

 
Art.1. – Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a 

municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, parcela in suprafața de 434 mp înscris in CF 
29355 Tg Secuiesc, către solicitantul Kovács Csaba, domiciliat în municipiul Tg. Secuiesc, str. 
Petofi Sandor, nr.42, bl.41, sc. B, ap. 2, obținând un punctaj de 33 puncte pe baza criteriilor 
suplimentare de ierarhizare. 

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

Târgu Secuiesc, la 21 iunie 2018 
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