
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 28/2021 
privind modificarea și completarea  H.C.L.Târgu Secuiesc nr.121/2016 privind încadrarea 

terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu 
Secuiesc şi satului aparţinător Lunga 

 

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.Târgu Secuiesc nr.121/2016 privind încadrarea terenurilor pe zone 
şi categorii de folosinţă în intravilanul şi extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător 
Lunga, 

Având în vedere H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 9/2020 privind atribuirea denumirii unei străzi din 
municipiul Târgu Secuiesc și H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 99/2020 privind atribuirea  denumirii unor 
străzi din municipiul Târgu Secuiesc,  
              În baza prevederilor pct. 9 – Titlul IX din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare coroborat cu art.453 lit.i din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, a  
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 
Reţeaua de localităţiale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
compeltările ulterioare:                       

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. - Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. Târgu Secuiesc nr.121/2016 - Lista cu „Încadrarea 

străzilor municipiului Târgu Secuiesc pe zone fiscale”,  după cum urmează:  
a) Capitolul III zona C se completează cu o nouă stradă, respectiv cu str.  Martin Luther;   
b) Capitolul IV zona D se completează cu patru străzi noi, respectiv: str. Melcului, 
str.Tineretului, str.Stufului și str.Zorilor, conform anexei actualizat, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 
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