
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 36/2020  
privind darea în administrare în favoarea Muzeului Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe  

a imobilelor situate în str. Curtea 11 nr. 3,  aflat în domeniului privat al municipiului 
Târgu Secuiesc și a imobilelor situate în str. Curtea 10 nr.1 și 2, aflate în domeniului 

public al municipiului Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referat de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Național 
Secuiesc, Sfântu Gheorghe  a imobilelor situate în str. Curtea 11 nr.3,  aflat în domeniului 
privat al municipiului Târgu Secuiesc și a imobilelor situate în str. Curtea 10 , aflat în 
domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, 
          În temeiul prevederilor art. 866  și art 867 din Codul Civil, 
            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c și alin.(6) lit.a și lit. b, art.297 
alin.(1) lit.a, art 362 alin.(1) lit.a, art.139 alin.(3) lit.g și  art. 196  alin (1) lit. a. din OUG 
57/2019 privind Codul adminsitrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art. 1. – Se aprobă darea în administrare cu titlu gratuit  în favoarea Muzeului 
Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe ale  următoarelor bunuri imobile: 

a) imobilele aflate în proprietate privată a municipiului Târgu Secuiesc constând din 
teren – curți construcții, identificate prin C.F nr.27996 -Târgu Secuiesc, în suprafata de 31 mp, 
situat în str.Curtea 11 nr. 3, cu destinație de curte ; teren – curți construcții identificate prin C.F 
nr.27997 - Târgu Secuiesc, în suprafață de 161,49 mp și casa de piatră cu etaj, identificat prin 
C.F nr.27997 -C1- Târgu Secuiesc, în suprafață de 161,49 mp, situat în str. Curtea 10 nr 2., 
spațiul având destinație de activități culturale de muzeu și  depozitare. 

b) imobilele aflate în proprietate publică a municipiului Targu Secuiesc constând în 
teren -curți construcții identificate prin C.F nr.25562 -Târgu Secuiesc, în suprafață de 1085 mp 
și construcții adminsitrative și sociale culturale, în suprafață de 412 mp , situate în str. Curtea 
10 nr.1, spațiul având destinație de activități culturale de muzeu. 
            Art. 2. – Se aprobă contractul de dare în administrare, prevăzută în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

  Târgu Secuiesc, la 5 martie 2020 
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