
 

 
 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 43/2019 
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată 

a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F.nr. 29357 Tg. Secuiesc, 
aprobat prin HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate 

în proprietatea privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor 
beneficiari a Legii nr.15/2003  

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó,  aprobat prin HCL nr. 8/2018 
privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipului 
Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari a Legii nr.15/2003  
 Văzând prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modoficările şi 
completările ulterioare, 
 Având în vedere HCL nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor 
aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogó, tinerilor 
beneficiari ai Legii nr. 15/2003,  
             Avand în vedere cererea de renunțare a D-lui Babos Szabolcs si a sotiei Babos  Zölde 
Emőke, sub nr. înreg. 9516/26.04.2019, 

 În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3) şi ale art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
H O T Ă R E Ş T E : 

 
 Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr.29357 Tg. 
Secuiesc, în suprafață de 432 mp, atribuit lui Babos Szabolcs si Babos Zölde Emőke,  aprobat 
prin HCL  nr. 8/2018 privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor aflate în proprietatea 
privată a municipului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo, tinerilor beneficiari a Legii nr.15/2003 .  
 Art.2 -  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc și Compartimentul de amenajare a teritoriului și urbanism. 
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