
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 98/2018 
privind aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi societatea 

Inter Domo SRL 
 

 
          Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc , întrunit  în şedinţă ordinară, 
          Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a domnului primar privind 
aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu Secuiesc şi S.c Inter Domo  S.R.L ,  
         Având în vedere adresa nr.  7797/11.04.2018  al S.C Inter Domo S.R.L prin care se cere 
acordul efectuării schimbului de terenuri, 
        Luând în considerare  Raporturile de evaluare efctuate de evaluatorul Papp Gyorgy , 
          În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.553 alin.(1) şi 
(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,  
         În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „c” , art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. 
„b”, art.121 alin.(2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se însuşeşte rapoartele de evaluare a proprietăţilor imobiliare –terenuri, 

întocmite de evaluatorul autorizat  Pap György, după cum urmează:  
 - raportul de evaluare pentru terenul situat în mun. Târgu Secuiesc, str. Nouă f.n,                   

în suprafața de 153 mp, înscris în C.F. nr. 29960  Tg.Secuiesc, nr.cadastral  29960 , 
proprietatea societății Inter Domo S.R.L., având valoarea de piaţă estimată la suma de 13.510  
lei, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 - raportul de evaluare pentru terenul situat în mun. Târgu Secuiesc, str. 
Cernatului f.n., în suprafaţă totală de 157 mp , înscris în C.F. 27441 Tg.Secuiesc nr. top 
4119/25/2/1/1/2/1/2/2/1/a/2/4 proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, având valoarea de 
piaţă estimată la suma de 13.510 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre ; 

Art. 2. – (1) Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Târgu 
Secuiesc, pe de o parte şi societatea Inter Domo S.R.L. cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, pe de 
altă parte, după cum urmează: 

- Municipiul Târgu Secuiesc oferă spre schimb, societăţii Inter Domo S.R.L. Tg. 
Secuiesc terenul proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc înscrise în C.F. nr. 27441 
Tg.Secuiesc nr. top 4119/25/2/1/1/2/1/2/2/1/a/2/4, situat în mun. Târgu Secuiesc str. Cernatului 
f.n., în suprafaţă de 157 mp, având valoarea de piaţă estimată la suma de 13.510 lei şi primeşte 
în schimb, de la societatea  Inter Domo S.R.L., terenul proprietatea acestuia, înscris în C.F. Tg. 
Secuiesc nr.  29960  , nr. cadastral 29960 situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nouă f.n., în 
suprafaţă de 153 mp, având valoare de piaţă estimată la suma de 13.510  lei. 

(2) Terenurile ce fac obiectul schimbului, nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să 
fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinate sub nici o formă unei alte persoane fizice sau 
juridice. 



 

 

Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul municipiului Târgu Secuiesc să semneze, în 
numele şi pentru municipiul Târgu Secuiesc contractul de schimb de terenuri, care urmează a fi 
încheiat în forma şi condiţiile cerute de lege. 

Art. 4. – Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de schimb de 
terenuri, precum şi cele de publicitate imobiliară cu privire la aceste terenuri, vor fi suportate în 
mod egal de coschimbaşi. 
 Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
 

Târgu Secuiesc, la 19 iulie 2018 
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