
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 146/2022 
pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au dobândit 

dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr.1, bl. 1/A,  pe 
terenul proprietatea privată 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 pentru aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz către persoanele care au dobândit 
dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr. 1, pe terenul proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc,  
 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al mun. Târgu Secuiesc nr. 169/2021 privind 
clarificarea situației juridice a unui imobil-teren,  
  Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.144/2022 privind însușirea și aprobarea 
Documentației de apartamentare în 4 unități individuale a imobilului înscris în C.F. nr. 26703 a 
localității  Târgu  Secuiesc, nr. cadastral 26703-C1, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A, 
           În conformitate cu prevederile art. 555, art. 749 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c),  art. 129 alin.(6) lit. a) 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 acordă cu titlu gratuit dreptul de uz către persoanele care au dobândit dreptul de 
proprietate asupra apartamentelor situate pe str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A,   asupra unei suprafețe de 
540 mp,  înscris în C.F. nr. 26703 - Tg. Secuiesc, cu nr. cadastral 26703-C1, teren aflat în domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc, pe durata existenței construcției, situat în Municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Ady Endre nr. 1, bl. 1/A.    

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și încheierea unei convenții de 
constituire a dreptului de uz se însărcinează Compartimentul juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

 
 
                                     
                                              Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2022 
  

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

                                                      Tóth Csilla-Enikő 
 

 


