
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 62/2020 
privind modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor 

terenuri,  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada Fortyogó,  pentru 
construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 

15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind modificarea H.C.L 14/2020 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor 
terenuri,  proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, situate pe  strada Fortyogó,  pentru 
construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 

Văzând prevederile art.1 alin.(2) și alin.(3), art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 
modificările şi complectările ulterioare, 
             Luând în considerare prevederile art.5 alin.(1) al H.G.  nr. 896 /2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală,  
 Având în vedere dispozițiile  H.C.L nr. 108/2010, modificat şi completat prin H.C.L nr. 
86/2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală şi desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 
parte din comisia pentru analizarea cerererilor de atribuire a terenurilor, procesul verbal sub nr. 
înreg.24518/17.12.2019 și procesul verbal sub nr. înreg.1427/16.01.2020, 
           În conformitate cu  sesizarea  Instituției Prefectului – Județului Covasna nr ad. 
1270/10.02.2020 și proiectul Planului Urbanistic Zonal nr.255/2010 aprobat prin H.C.L 
nr.63/2011 și proiectul Planului Urbanistic Zonal nr. 578/2016  aprobat prin H.C.L nr. 51/2017, 
          În baza art.129 alin.(2) lit.c coroborat cu art.129 alin.(6) lit.b, art.139 alin.(3) lit.g și 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 modifică și se completează art. 1 la H.C.L  nr.14/2020 și va avea următorul 
cuprins: 
         ‘’  (1) Se atribuie în folosinţă în vederea construirii unei locuințe solicitantului Sárkány 
Hanna, domiciliată în mun.Târgu Secueisc, sat Lunga nr.672, jud. Covasna,  terenul  în 
suprafață de 432 mp, înscris în CF nr. 29357 Tg Secuiesc – parcela nr.1, obținând un punctaj de 
48 puncte pe baza criteriilor suplimentare de ierarhizare, din care  suprafața de 300 mp se 
atribuie gratuit, iar pentru suprafața de 132 mp se încheie contract de concesiune directă .  
           (2) Se atribuie în folosinţă în vederea construirii unei locuințe solicitantului Borcsa Előd, 
domiciliat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Progresului  nr.18, et.2, ap. 6, jud. Covasna , 
terenul  în suprafață de 434 mp, înscris în CF nr.  29362 Tg. Secuiesc –parcela nr.2, obținând un 
punctaj de 54 puncte pe baza criteriilor suplimentare de ierarhizare , din care  suprafața de 300 
mp se atribuie gratuit,  iar  pentru suprafața de 134 mp se încheie contract de concesiune 
directă.  
        (3) Se atribuie în folosinţă în vederea construirii unei locuințe solicitantului Móré Szabolcs, 
domiciliat în municipiul Târgu Secuiesc, str.Cernatului nr 31, et.1, ap.8, jud.Covasna,  terenul  



 

 

în suprafață de 346 mp înscris în CF 25962 Tg. Secuiesc – parcela nr.3, obținând un punctaj de 
44 puncte pe baza criteriilor suplimentare de ierarhizare, din care   
 suprafața de 300 mp se atribuie gratuit, iar  pentru diferența de 46 mp se încheie contract de 
concesiune directă . 
      (4)  Se aprobă caietul de sarcini, anexa la prezenta hotărâre,  privind concesionarea prin 
atribuire directă a unor  suprafețe de terenuri din parcelele aflate în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, acordat tinerilor pentru construire de locuințe conform alin.(1) 
alin.(2), alin.(3)‘’ 
 
  Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la  9 iulie 2020 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Bejan András 
         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 


