
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 31/2021 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile cuprinse 

în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, 
aprobat prin H.C.L nr.15/2019,  în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc 

 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 

        Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al unor imobile 
cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, 
aprobat prin H.C.L nr.15/2019,  în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc,  
           Analizând prevederile art. 557 alin. (2) și ale art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, cu modificările și completările ulterioare; 
        Luând în considerare prevederile art. 361 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
        În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., art. 129 alin. (14), 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 Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilelor 
cuprinse la poziția nr. 119, din anexa la H.C.L. nr. 15/2019 privind actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc, situate pe strada Orbán 
Balázs f.n., identificate prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25630, nr. cad. 2820/2/2, 2830/2/1 în suprafață de 
8.081 mp, precum și C.F. Tg. Secuiesc nr. 31206, nr. cadastral 434, în suprafață de 2.600 mp., în 
domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc.   

Art. 2. – La data  prezentei hotărâri, poziția cuprinsă la nr. 119, din anexa la H.C.L. nr. 15/2019 
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu 
Secuiesc, se revocă. 

Art. 3. – La data prezentei hotărâri se modifică și se completează cu o poziție nouă, 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin  
H.C.L nr. 30/2015, care va avea  următorul conținut: “Nr.crt., Denumirea bunului: Pepinieră, 
Elemente de identificare: arabil înscris în C.F. 25630 Tg. Secuiesc în suprafață de 8.081 mp, și 
C.F. 8679 Tg. Secuiesc în suprafață de 2.600 mp, Anul dobândirii: 1954, Valoarea evaluată (în 
lei):  28.074,00, Situația juridică actuală: H.C.L. nr. 31/2021”.   

Art.4. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                                                                  Târgu Secuiesc, la  25 februarie 2021   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Dávid Sándor 
           CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                Tóth Csilla Enikő 
 

 
Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc 


