
 

 

 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 76/2021  
privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Clubul 

Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații situate în incinta Casei de 
Cultură Vigadó, proprietatea publică a 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 transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației Clubul 
Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, asupra unor spații situate în incinta Casei de Cultură 
Vigadó, proprietatea publică a municipiului Târgu Secuiesc, 
 Ținând cont de Cererea Asociației Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, 
având nr. 1/01.03.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 
5647/02.03.2021, 
 Având în vedere prevederile art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociațiile pensionarilor, cu 
modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 108 lit. e și art. 349 – 351 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
             În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c și art.129 alin. (6) lit.a, art.139 
alin.(3) lit.g și  art.196  alin (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1. – (1) Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Asociației  
Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, pe o perioadă de 10 (zece) ani, al spațiilor în 
suprafață totală de 262,49 mp, situate în incinta Casei de Cultură Vigadó, identificate prin C.F nr. 
31136- Târgu Secuiesc, având destinația de sediu al Asociației Clubului Pensionarilor MAASSLUIS, 
pentru desfășurarea activităților culturale, recreative.  

   (2) Imobilul menționat în art. 1 alin. (1) este  proprietatea publică a municipiului Târgu 
Secuiesc, având  o valoare  de inventar de 235.333,67 lei. 
             Art.2 – (1) Se aprobă modelul contractului de comodat, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
   (2) Predarea-primirea spațiilor se va face pe bază de proces-verbal în termen de 30 de zile da 
la data adoptării prezentei hotărâri și  care va constitui anexă la Contracul de comodat. 
   (3) Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente pe parcursul întregii perioade vor fi 
suportate de comodant. 
   (4) Obligațiile Asociației Clubul Pensionarilor MAASSLUIS din Târgu Secuiesc, modalitățile 
de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în Contractul de comodat, anexă la  prezenta 
hotărâre.  

Art.3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la  20 mai 2021 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Gáspár Zsolt     
                  CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                               SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                         Tóth Csilla – Enikő 

 



 

 


