
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 188/2022 
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru 

stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și 
desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de 

atribuire a terenurilor 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc cu 
privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali 
pentru a face parte din comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 7/2021 privind modificarea 
H.C.L.Târgu Secuiesc nr.108/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din 
comisia pentru analizarea cererilor de atribuire a terenurilor, 

Văzând prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată,  

Ținând cont de prevederile pct. 10.2 din  ANEXA Nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 129 alin (2) lit.d coroborat cu art.129 alin.(7) lit.e,  art. 139 alin. (1) 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 modificarea pct. 8 din Capitolul III. COMISIA DE ANALIZĂ, COMPETENŢE 
ŞI ATRIBUŢII al anexei la Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2010 - CRITERII privind stabilirea ordinii de 
prioritate în solutionarea cererilor pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal, așa cum a fost modificată prin H.C.L. 
nr. 7/2021, care va avea următorul conținut: 

” pct.8. Punerea în aplicare a hotărârii de atribuire se face de către primar în termen de 15 zile de 
la data aprobării, pe bază de proces-verbal. Beneficiarii de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor au 
obligaţia sub sancţiunea retragerii atribuirii să semneze un contract de superficie. Contractul de superficie 
se va încheia în formă scrisă între proprietar (Municipiul Târgu Secuiesc) şi superficiar. De la data 
semnării contractului de superficie, superficiarul are dreptul de a folosi terenul potrivit destinației sale, 
dobândind în acest sens și posesia asupra terenului.” 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează Primarul municipiului. 
 

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 
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