
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 140/2022 
privind  atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc a unei 

suprafeței de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. top. 1375 , în 
vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară  

 
  Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

              Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind atestarea apartanenţei la domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc a suprafeței 
de teren de 190 mp, identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. top. 1375 , în vederea 
înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate, 
 În conformitate cu prevederile 553 , art. 557 alin.(2), art. 876  și urm. din Legea nr  287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,                            
            Luând în considerare prevederile art.41 alin. (52) din Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, 
            Având în vedere prevederile art.12, art.13, art.23, art.24  din anexa la Ordinul nr.700/2014  
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 
funciară, 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c.,  art.129 alin.(6) lit.c și ale art. 139 alin. (3) lit. 
g., ale 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 atestă apartanenţa la domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc  a suprafeței 
total măsurată de 190 mp , identificat prin C.F. vechi nr. 700-Tg. Secuiesc, nr. top. 1375,  în vederea 
înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 
 Art.2. – Se însuşeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc.    
                                       
                                              Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2022 
  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                           SECRETAR GENERAL,                                                               

                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 

 


