
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 21/2019 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente 

a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc,  str. Libertății nr. 29, bl. ,19, sc A 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe 
apartamente, a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc,  str. Libertății nr. 29, bl. ,19, sc A,  
 Văzând cererea depusă în numele locatarilor de către SC Satelit NT S.R.L. cu nr.de înreg. 
5458/05.03.2019, 
             Având în vedere prevederile  art. 879 şi art. 880 din Codul civil al României, adoptat 
prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;   
         Văzând documentaţia tehnică cadastrală de identificare și dezlipire a imobilului elaborat de 
SC Satelit Nt SRL, 
          În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c coroborat cu art.36 alin.(5) lit.c,  art. 45 alin.(2) lit. e şi 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 E Ş T E : 

 
 Art.1. – Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de identificare şi dezlipire a imobilului  
situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertatii nr. 29, bl.19, sc. A,  identificat prin CF. nr. 
30124, Târgu Secuiesc, nr.cad. 30124 și nr.cad.30124-C1, cu suprafaţa de 351 mp, format din Bloc 
de locuinţe nr. 19, scara A, suprafața construita la sol 329 mp, suprafata construtia desfășurată de 
1645 mp, proprietatea Statului Român, aflat în administrarea Biroului Executiv al Consiliului 
Popular al oraşului Tg. Secuiesc, elaborat de către SC Satelit Nt S.R.L, conform anexei la prezenta 
hotărâre. 
          Art.2. - Se aprobă dezlipirea imobilului Bloc de locuinţe nr. 19, scara A, identificat prin CF. 
nr. 30124 Târgu Secuiesc, nr.cad.30124 –C1, pe 33 de unități individuale, potrivit anexei la 
prezenta hotărâre.  

Art.3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc., 
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