
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 96/2018 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  al imobilului situat 
pe strada Ady Endre nr 9, 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 Ady Endre nr. 9 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 Ady Endre Nr.9, Târgu Secuiesc, județul Covasna,  în domeniul 
privat al acestuia, identificat prin C.F. Tg.Secuiesc nr. 29849 , nr. cad. 29849, compus din 
clădire în suprafața de 167 mp și teren aferent, cu o suprafață de 2.234  m.p.  
 Art.2. – La data  prezentei hotărâri se modifică poziția cuprinsă la nr. 99, cod clasificare 
1.6.2 din anexa la HCL 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, 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, cu 
următorul conținut: “Nr.crt., Denumirea bunului: Clădire si teren constructii Elemente de 
identificare : C.F. Tg.Secuiesc nr. 29849 nr.cad. 29849 teren intravilan cu o suprafață de 
2.234 mp și nr.cad. 29849 – C1, constructii anexe, , Anul dobândirii: 1883, Valoarea evaluata 
(în lei):  432.154   , Situația juridică actuală: HCL nr. 96/2018”.   
  Art.4. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate  va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
  

Târgu Secuiesc, la 19 iulie 2018 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
  Szabó Vincze-Árpád 

        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                            Tóth Csilla Enikő 
 
 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


