
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 37/2020  
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în domeniul public 

al judeţului Covasna, a imobilului  “Gradinița de copii ” situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14 

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referat de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în domeniul 
public al judeţului Covasna a imobilului  “Gradinița de copii” situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, strada Achim Andrei nr.14 ,  
 Văzând solicitarea Consiliului Judeţean Covasna  nr 11852/11.11.2019 înregistrat la 
Primăria Târgu Secuiesc sub nr. 22289/11.11.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Covasna 
nr. 37/ 2020 privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Judetului Covasna a imobilului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei nr. 14, județul Covasna ,  
 În conformitate cu art.294 alin.(3) – (7) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
  În temeiul art. 129 alin.(2)  lit.c, art. 139 alin.(2)., art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1. – Se aprobă trecerea  din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc  în 
domeniul public al Judeţului Covasna, a imobilului ,situat în municipiul Târgu Secuiesc, strada 
Achim Andrei nr.14,  identificat prin C.F. nr.29984 - Târgu Secuiesc, nr. cad. 29984 și nr.cad. 
29984 –C1,  compus din următoarele imobile: 

- curti constructii  în suprafață de 705 mp având valoare de inventar 86.731 Ron 
- construcții -Grădinița de copii S+P  în suprafață desfășurată  de 100 mp, având 

valoare de inventar 203.401 Ron 
 Art. 2. – (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între municipiul Târgu Secuiesc și județul Covasna, în termen de 30 de  zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri.  
            (2) Imobilul prevăzut la art.1 va avea ca destinație activități de educație pentru elevii cu 
deficiențe grave , prin grija Școlii Gimnaziale din Sfântu Gheorghe , fiind declarat de uz și 
interes județean. 
             Art. 3.  – Cu data prezentei poziția nr. 73 din inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L. nr. 15/2019  se revocă. 
              Art. 4. –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

  Târgu Secuiesc, la 5 martie 2020 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
       Nagy-Babos Tamás                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                           Tóth Csilla Enikő 
 
 

 
Întocmit: Mátyus Kálmán 



 

 

Comp. Adm. Publ. Loc. 


