
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 42/2020  
privind transmiterea în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a 

unui teren în suprafață  de 3844 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului Târgu 
Secuiesc, pe durata construirii de locuințe pentru tineri destinat închirierii 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Targu Secuiesc, judetul Covasna,  
Analizand proiectul de hotarare si referatul de aprobare  al primarului municipiului Targu 
Secuiesc, privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului din str 1 Decembrie 1918 catre 
Agenția Națională pentru Locuințe in vederea construirii de locuințe pentru tineri destinat 
închirierii, 

Având în vedere prevederile art. 2 alin (1) lit.c și ale art. 3 alin (3) și (5) din Legea nr 
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 
completaările ulterioare  

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c coroborat cu art.129 alin.(6) lit.b, art.139 alin.(3) lit.g, 
art. 196 alin.(1) lit.a din Cod administrativ,   

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. – Se aprobă transmiterea  în folosinţă gratuită către  Agenția Națională pentru 

Locuințe  a unui teren din str 1 Decembrie 1918 , nr 40A. ,,în suprafață de 3844 mp, identificat 
prin .C.F -Tg.Secuiesc nr. 30744 aflat în proprietatea privată a municipiului Tg Secuiesc, pe 
durata construirii de locuințe pentru tineri destinat închirierii.  

Art. 2. – Pe terenul prevăzut la art.1, municipiul Târgu Secuiesc, realizează din bugetul 
local lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe.  

Art. 3. – La finalizarea lucrărilor, construcțiile și terenul aferent, menționat la art.1 vor 
fi predate Consiliului Local al municipiului Tg Secuiesc, în vederea reincluderii în domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc. 

Art. 4. – Se aprobă forma și conținutul contractului încheiat între Agenția Națională 
pentru Locuințe și Municipiul Târgu Secuiesc, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de 
predare-primire între părți. 

Art.6. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 5 martie 2020 
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