
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 189/2022 
privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc, a  străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu Secuiesc 
 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind însușirea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciară, în 
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, al unor străzi situat în municipiul Târgu Secuiesc,  
 Văzând raportul de specialitate a Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului,  
  În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2), art.24 alin.(2) și alin.(3) , art. 27, art. 28, din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,  cu modificările și compeltările 
ulterioare, ale prevederilor art.23 lit.a și art 78 al Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea 
regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentelor cadastrale în 
vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările și compeltările ulterioare, 
              Luând în considerare prevederile art.885  alin.(1) și art.888 ale Codului civil, Titlul VII-
Cartea Funciară, aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
               În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c coroborat cu art. 129 alin.(6) lit.c , art.139 
alin.(3) lit.e, 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 însușește documentația cadastrală de prima înscriere în Carte Funciară, în  
domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, a străzii Grădinii, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, întocmită de ing. Kondra Istvan, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta  
hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă înscrierea străzii Grădinii de pe raza administrativă a localității cuprinse 
în Anexa nr.1 în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în proprietatea municipiului Târgu 
Secuiesc - domeniul public, conform documentațiilor de cadastru care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 
 Art. 3. – Imobilul  menționate la art.2 se află în intravilanul municipiului Târgu Secuiesc și 
este înscris la poziția nr.1 (cu o lungime de 145,5 m), respectiv nr.3 (cu o lungime de 304,5 m) din 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin 
H.G. nr 975/2002 și actualizat prin H.C.L. nr.15/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Târgu Secuiesc. 

Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc, precum și Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului. 
       

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 
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