
 

 

 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 69/2021 
privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în 

intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din 
proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc în 

proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local 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 privind aprobarea reglementării situației juridice și identificării unui teren situat în 
intravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi înscriera acestuia în cartea funciară, din proprietatea 
Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc în proprietatea publică 
a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc,  

Luând în considerare prevederile art. 863 lit. f) din Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul 
funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu art. 292 alin. (1) din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 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 însușește documentația tehnică cadastrală de identificare privind imobilul situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, aflat în proprietatea Statului Român și în administrarea Sfatului Popular al 
orașului Târgu Secuiesc, elaborat de ing. Kondra István,  pentru clarificarea situației juridice, conform 
anexei la prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Se aprobă înscrierea în cartea funciară a unei suprafețe totale măsurate de 2.701 mp, 
din proprietatea Statului Român și aflat în administrarea Sfatului Popular al orașului Târgu Secuiesc, 
în proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, astfel: 

- C.F. nr. 26679 Tg. Secuiesc, nr. top. 3303/3, compus din teren de construcție, cu o suprafață 
măsurată de 756 mp, 

- C.F. nr. 31266 Tg. Secuiesc, nr. top. 3298/2/3, compus din teren de construcție, cu o suprafață 
măsurată de 206 mp, 

- C.F. nr. 26680 Tg. Secuiesc, nr. top. 3296/2/3, compus din teren de construcție, cu o suprafață 
măsurată de 300 mp,  

- C.F. nr. 31154 Tg. Secuiesc, nr. top. 3305/2/1/2/2, compus din teren de construcție, cu o 
suprafață măsurată de 34 mp,  

- C.F. nr. 31251 Tg. Secuiesc, nr. top. 3304/1/2/3/2, compus din teren de construcție, cu o 
suprafață măsurată de 932 mp,  



 

 

- C.F. nr. 31250 Tg. Secuiesc, nr. top. 3299/1/3, compus din teren de construcție, cu o suprafață 
măsurată de 206 mp,  

- C.F. nr. 26677 Tg. Secuiesc, nr. top. 3297/2/3/2, compus din teren de construcție cu o 
suprafață măsurată de 267 mp. 

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt cele din anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  –  Se vor întreprinde demersurile în vederea înscrierii în evidențele O.C.P.I. Covasna, a 
situației privind regimul proprietății, așa cum este menționat la art. 1. 

Art.4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
         Târgu Secuiesc, la  15 aprilie 2021   
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