
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 159/2022 
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 4/A, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 

 
   Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 

          Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc privind 
aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc al imobilului situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Fabricii nr.4/A, în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc,  
         Luând în considerare poziția nr.8 al anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2015 privind inventarul 
bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, 
         Observând prevederile art.863 lit.e din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
         În baza  art.296 alin.(2), art. 287 lit.b. coroborat cu Anexa nr.4, pct.6 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administartiv, 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 privat al municipiului Târgu Secuiesc, în domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc, al imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 4/A, Bloc locuințe 
sociale, identificat prin Cartea Funciară nr.31882 Târgu Secuiesc, nr.cadastral  31882. 
           Art.2. – Cu data prezentei se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc   domeniul privat al 
municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2015, prin revocarea poziției nr.8 din 
anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2015 și renumerotarea corespunzătoare a pozițiilor. 

 Art.3. – La data prezentei hotărâri se aprobă modificarea și completarea cu o nouă poziție al inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 
15/2019 și se introduce o nouă poziție, poziția 124 care va  avea următorul conținut:  

Denumire Adresa  Valoare 

Bloc 
locuințe 

 Bloc locuințe sociale, compus din 35 apartamente înscris în 
 CF nr.31882-C1Tg Secuiesc, Construcție cu 6  niveluri,  
edificat în anul  1979 cu suprafața construită la sol  
402 mp, suprafața desfășurată de 2010 mp, având regim 
 de înălțime S+P+4E 

   
 
   
1947247,94 
lei 

 

 

sociale- 
Poliprod 

Fabricii Centrală termică   S= 28 mp înscris în CF nr.31882-C2 Tg  
Secuiesc edificat în anul  2001 cu suprafața construită la sol 
 28 mp, suprafața desfășurată  de 28 mp, având regim 
 de înălțime P 

 Nr.4/A Teren aferent imobilului în suprafața de 1596 mp   
înscris în CF nr. 31882 Tg Secuiesc,   

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

prevederile prezentei hotărâri.       
                                              Târgu Secuiesc, la 20 octombrie 2022 
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