
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 169/2021  
 privind clarificarea situației juridice a unui imobil - teren 

   
      Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
      Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind clarificarea situației juridice a unui imobil- teren,  
  Ținând cont de adresa ANAF nr. A_DOV 1460/01.10.2020, înregistrat la Primăria mun. Târgu 
Secuiesc sub nr. înreg. 16709/08.10.2020, adresa Ministerul Finanțelor Publice nr. 588488/30.10.2020, 
înregistrat la Primăria mun. Târgu Secuiesc sub nr. înreg. 18305/05.11.2020, adresa locatarilor din data 
de 14.09.2020 având nr. înreg. 15148/14.09.2020, adresa Cențu SPRL nr. 16709/28.10.2020, înregistrat 
la Primăria mun. Târgu Secuiesc sub nr. înreg. 16709/26.11.2020, 
  Văzând adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 14134/20.01.2021, înregistrat la 
Primăria mun. Târgu Secuiesc sub nr. înreg. 1982/22.01.2021, 
      Având în vedere prevederile art. 557 alin. (2), precum și cele ale art. 888 Cod civil,  
      În baza prevederilor art. 354, art. 355 al O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
      În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin.(14),   art. 139 alin. (2) și ale art. 
196 alin. (1) 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. – Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc 
asupra imobilului –teren,  situat în intravilanul Municipiului Târgu Secuiesc, înscris în C.F. nr. 26359 
Târgu Secuiesc (nr. C.F. vechi 547), cu nr. cadastral 26359, având nr. top. 716/1, 717/1, în suprafață de 
1.538 mp, pentru clarificarea situației juridice a terenului și în evidențele de  cartea funciară. 
    Art.2. – Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târgu Secuiesc se face în 
vederea dispunerii înscrierii în evidențele O.C.P.I. Covasna a situației privind regimul proprietății 
terenului susmenționat. 
 Art.3. – Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate al 
Primarului să facă demersurile necesare introducerii imobilului în domeniul privat al Municipiului 
Târgu Secuiesc, conform prevederilor legale. 

  
  

 Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2021 
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