
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 5/2021 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului identificat 

prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, 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 imobilului 
identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, 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. 286 alin. (4) , art. 287 lit. b., 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 imobilului 

situat pe strada Molnár Józsiás fn. din Târgu Secuiesc, județul Covasna,  în domeniul privat al  
municipiului Târgu Secuiesc , identificat prin C.F. Tg. Secuiesc nr. 25721, nr. cad. 140/2, 141, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 175, 176, 175, 178, 179, compus din teren în suprafață totală de 
5.344 mp și pe care este amplasată vechea sera de flori și o clădire cu parter și mansardă.  

Art.2. – La data  prezentei hotărâri se modifică poziția cuprinsă la nr. 117, din anexa la H.C.L. 
nr. 15/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc. 

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, cu următorul conținut: “ Denumirea bunului: Sera de flori din cărămidă acoperită cu 
geamuri, clădire cu parter și mansardă, grădină Elemente de identificare: C.F. Tg.Secuiesc nr. 
25721 nr. cad. 140/2, 141, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 175, 176, 175, 178, 179, nr. top. 
140/2 compus din Sera de flori din cărămidă, acoperită cu geamuri și grădină în suprafață de 28 mp, 
nr. top. 141 grădină în suprafață de 306 mp, nr. top. 149 grădină în suprafață de 1.079 mp, nr. top. 
150 clădire cu parter și mansardă, grădină în suprafață de 432 mp, nr. top. 151 grădină în suprafață 
de 432 mp, nr. top. 152 grădină în suprafață de 1.367 mp, nr. top. 153 grădină în suprafață de 324 
mp, nr. top. 154 grădină în suprafață de 36 mp, nr. top. 155 grădină în suprafață de 162 mp, nr. top. 
157 grădină în suprafață de 216 mp, nr. top. 175 grădină în suprafață de 626 mp, nr. top. 176 
grădină în suprafață de 116 mp, nr. top. 178 grădină în suprafață de 22 mp și nr. top. 179 grădină în 
suprafață de 198 mp, Anul dobândirii: 1975, Valoarea evaluată (în lei):  265.435, Situația juridică 
actuală: HCL nr. 5/2021”.   

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