
Nr. Codul de 

Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosință Valoare de

crt. clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Inventar (Lei) Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare Nr./Data

134 1.6.2. Grădinița de copii

Str. Benedek Elek nr. 3, 
CF. nr. 29372 Târgu Secuiesc, 
nr. cad. 29372, Suprafaţa teren=632 mp, 
29372 - C1 , nr niveluri : 3 Suprafața construită la 
sol = 419 mp, gradinita de copii, P+ 2E, construit in 
anul 1977. Suprafaţa desfăşurată = 1.257 mp

1977 1,075,938.00 HCL 14/2019

135 1.1.2.
Parcul industrial nr. 1 
IFET 

Str. Garii nr. 49A, 
CF. nr. 25546 Târgu Secuiesc, nr. cad. 25546, 
Suprafaţa teren= 72.809 mp,teren imprejmuit. 
25546 - C3, nr niveluri:1, suprafata construita la sol 
1367 mp, Hala de productie P - compusa din atelier 
pt productie, centrala termica, grupsanitar, 
suprafata construita desfasurata 1367 mp        
25546 - C4, nr niveluri : 1 , suprafata construita la 
sol 124 mp, Birouri P , compusa din : 4 Birouri , 
suprafata construita desfasurata 124 mp            
25546 - C5 , nr niveluri : 1, suprafata construita la 
sol 841 mp, suprafata construita desfasurata 841 
mp, hala de productie P compusa din : atelier pt 
productie, grup sanitar, suprafata construita 
desfasurata 841 mp, construit in anul 2016.   25546 
- C6 , nr niveluri: 1 , suprafata construita la sol 1594 
mp, suprafata construita desfasurata 1594 mp, 
Hala De productie P - compusa din : atelier pt 
productie, grup sanitar, construit in anul 2016                                                                     
25546 - C7, nr niveluri : 1, suprafata construita la 
sol 1594 mp , Hala de prodcutie P compusa din : 
atelier pt productie, grup sanitar, suprafata 
construita desfasurata 1594 mp, construit in anul 
2016

2009 16,298,153.30 HCL 14/2019

Situația juridică actuală

Anexa la HCL nr. 14/2019
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136 1.1.2.
Parcul industrial nr. 2 
Amylum 

Str. Garii nr. 103, 
CF. nr. 29103 Târgu Secuiesc, nr. cad. 29103,
Suprafaţa teren= 64.901 mp, 
29103 - C1 Suprafața construită = 320 mp, hala 
statie de pompe P, construit in anul 1970, 
suprafata construita desfasurata 320 mp
29103- C2 suprafata construita la sol 835 mp, hala 
tehnologica, construit in anul 2016, suprafata 
contruita desfasurata 835 mp

2008 14,670,886.52 HCL 14/2019
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