
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 7/2019 
cu privire la aprobarea solicitării de transmitere, cu titlu gratuit, pe perioadă 

determinată, a documentației tehnice  “Proiect referitor la Reabilitarea și 
Refuncționalizarea spațiilor situate în Municipiul Tg Secuiesc, str Kanta nr 10 – Claustrul 

Mănăstirii Minoriților Kanta “ 
 

 Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
          Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar  cu privire 
la aprobarea solicitării de transmitere, cu titlu gratuit, pe perioadă determinată, a 
documentației tehnice “ Proiect referitor la Reabilitarea și Refuncționalizarea spațiilor situate 
în Municipiul Tg Secuiesc, str Kanta nr 10 – Claustrul Mănăstirii Minoriților Kanta”,  
           Analizând solicitarea Fundației Sfântul Francisc sub  nr.înreg.3379/2019,  
           Având în vedere prevederile Cap.VII, art.12 ale Contractului de proiectare 
nr.7162/19.08.2014 încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc și SC Plant Studio SRL,    
           În temeiul art.36 alin.(1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 HOTĂRĂŞTE 
 
           Art. 1. – (1) Se aprobă  solicitarea de transmitere și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, 
pe o perioadă de 5 ani, a documentației tehnice ”Proiect referitor la Reabilitarea și 
Refuncționalizarea spațiilor situate în Municipiul Tg Secuiesc, str Kanta nr 10 – Claustrul 
Mănăstirii Minoriților Kanta”, elaborat de către S.C Plant Studio S.R.L, în favoarea Fundației 
Sfântul Francisc din Deva, cu scopul  realizării obiectivelor propuse în proiect. 
           (2) Transmiterea proiectului prevăzut la alin.(1) nu va afecta dreptul de proprietate a 
municipiului Târgu Secuiesc asupra acestuia și este condiționată de respectarea întocmai a 
prevederilor cuprinse în proiect și de restituirea acestuia de către  Fundația Sfântul Francisc la 
finalizarea lucrărilor de reabilitare, dar nu mai târziu de 5 ani de la data prezentei hotărâri. 

       Art.2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

 Târgu Secuiesc, la 8 februarie 2019 
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