
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 117/2021 
privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în 

domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abatorului, nr.10, județul Covasna 

 
            Consiliul local al municipiului Tg. Secuiec, judeţul Covasna,  
            Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  al domnului primar  privind aprobarea 
trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al 
Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, județul 
Covasna,  
           Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Covasna  nr. 129/2021 privind 
aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc în 
domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, 
nr.10, județul Covasna,  
            Având în vedere : 
           - prevederile  art. 286 alin. (4) și art. 294 alin.(3) - (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
         - art. 863 lit.f din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
           În temeiul art.129 alin.(2) lit.c coroborat cu art.129 alin.(6) lit.a, art.139 alin.(2)  și 
art.196alin.(1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Abatorului, nr.10, județul Covasna , curți construcții ,  înscris în CF  nr.31320 Târgu Secuiesc, 
Nr.cadastral 31320,  în suprafaţă de 1.571 mp.  
           (2) Imobilul prevăzut la alin.(1) va fi utilizat pentru edificarea obiectivului de interes județean 
casă tip familială pentru copii, în vederea desfășurării activităților de interes public Județean și va fi dat 
în administrare  către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.  
         Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 
cele două autorităţi ale administraţiei publice locale. 

         Art.3. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 Târgu Secuiesc, la 26 august 2021 
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