
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 38/2021 
privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat 

prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia 
 
 

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

Secuiesc privind trecerea din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat 
prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 31237, în domeniul public al acestuia, 

Analizând prevederile art. 863 lit. e. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 296 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 privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului 

situat pe strada Abatorului nr. 10, mun.Târgu Secuiesc, județul Covasna,  identificat prin C.F. Tg. 
Secuiesc nr. 31237 nr. cadastral 31237, în suprafață de 1.277 mp, cu valoare contabilă de 159.200,65 
lei, categoria de folosință curți construcții, în domeniul public al acestuia. 

Art. 2. – La data prezentei hotărâri se modifică și se completează cu o poziție nouă, anexa la 
H.C.L nr. 15/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, cu următorul conținut:  

         ”Denumirea bunului: curți construcții str.Abator nr.10 ,  Elemente de identificare : C.F. 
Tg.Secuiesc nr. 31237 nr. cadastral 31237,  teren intravilan cu o suprafață de 1.277 mp,  Anul 
dobândirii: 2009, Valoarea de inventar (în lei): 159.200,65 lei. Situația juridică actuală: HCL nr. 
38/2021”.   

Art. 3. – Primarul municipiului Târgu Secuiesc prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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