
 

 
 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 113/2020 
privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în intravilanul 
municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera  acestuia în cartea funciară, din proprietatea Statului 

Român în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc 
 

       Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
       Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea reglementării situației juridice și  identificării unui teren situat în 
intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea 
Statului Român în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, 
      Văzând prevederile art.36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.863 lit.f din Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
          În temeiul art.129 alin.(2) lit.c coroborat cu alin.(6) lit.c, art.139 alin.(3) lit.e şi ale art. 196  
alin.(1) lit.a din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
H O T Ă R E Ş T E : 

 
Art.1. – Se însușește documentația tehnică cadastrală de identificare privind imobilul situat în 

municipiul Târgu Secuiesc,  str. Stadionului, aflat în proprietatea  Statului Român și în 
administrarea operativă a Biroului Executiv al orașului Târgu Secuiesc pentru clarificarea situatiei 
juridice, conform anexei la prezenta hotărâre.. 

Art.2. – Se aprobă înscriera în cartea funciară a  unei suprafețe totale măsurată de 3619 mp, din 
proprietatea Statului Român și aflat în administrarea operativă a Biroului Executiv al orașului Târgu 
Secuiesc, în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local 
al municipiului Târgu Secuiesc astfel : 

- C.F. nr. 31037 Târgu Secuiesc, nr. top propus 715/1/1/1/9/2, 714/1/1/1/9/2, 2901/1/1/1/9/2, 
2902/1/1/1/9/2, 2897/1/12/2 cu suprafața de 3619 mp. 

Art.3. – Se aprobă înscriera în cartea funciară a  unei suprafețe totale măsurată de 269 mp, din 
proprietatea Statului Român și în administrarea operativă a Biroului Executiv al orașului Târgu 
Secuiesc, în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local 
al municipiului Târgu Secuiesc astfel : 

- C.F. nr. 28397 Târgu Secuiesc, nr. top propus 28397-C1 cu suprafața de 269 mp. 
Art.4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 

Secuiesc. 
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