
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 78/2019 
privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Târgu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001, aprobat prin H.G.nr. 975/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Covasna , cu modificările și completările ulterioare; 
 

             Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a Primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind modificarea și completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Targu Secuiesc, însușit  prin H.C.L nr. 57/11.09.2001 , aprobat prin H.G.nr. 975/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna , 
cu modificările și completările ulterioare;  
              Având în vedere prevederile H.G 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare; 
ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 
             Având în vedere prevederile art.136 alin. (3) din Constituţie,              

În temeiul prevederilor art.289 alin.(5) și alin.(16) lit.a din O.U.G. 57/2019 privind Codul adminsitrativ,  
 În baza art. 129 alin.(2) lit.c, art.139 alin.(3) lit.g și art.196 alin.(1) lit.a din  O.U.G. 57/2019 privind 

Codul adminsitrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1.- (1) Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L nr.57/2001 prin  introducerea  poziției  
135 cu următorul conținut :  ‘’Cod de clasificare 8.25 , Denumirea bunului : Teren , având Elementul de 
identificare: adresa Lunga, nr .360 jud. Covasna , teren în suprafața totală 2450 mp identificată  prin CF 
26139 Târgu Secuiesc în suprafața de 500 mp categoria curte , CF 26140 Târgu Secuiesc în suprafața de 500 
mp categoria curte, CF 26141 Târgu Secuiesc în suprafața de 1034 mp categoria curte, CF 26142 Târgu 
Secuiesc în suprafața de 416 mp categoria curte . Vecinătăți : la Nord – municipiul  Târgu Secuiesc,  la Est – nr 
cad .26143 , la Sud – nr cad. 30048 și la Vest – Bacs Janos. Anul dobândirii fiind 2009. Valoare de inventar 
87.406 Ron.  Situația juridică actuală : HCL 57/2001.’’ 

Art. 2.-   Se aprobă modificarea anexei la H.C.L nr.57/2001 prin  modificarea  poziția 50 –Scoala 
Generala Jakabos Odon satul Lunga care va avea următorul cuprins : „ Cod de clasificare : 1.6.2 , Denumirea 
bunului Scoala Generala Jakabos Odon , având Elementul de identificare : adresa Lunga, nr 360, județul 
Covasna, suprafata construita 369 mp identificat prin nr. cadastral 26138-C1 și teren  în suprafață de 5832 mp 
identificat prin C.F.nr. 26138 Tg. Secuiesc . Vecinătăti la Nord  - drum , la Vest – Bacs Janos ,la Est nr top 
138/2 , la Sud Municipiul Tg. Secuiesc. Anul dobândirii 2009.   Valoare de inventar 779.438 Ron . Situația 
juridică actuală : HCL 57/2001 .” 

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