
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 25/2022 
privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, 
Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare și 

Asociația de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, 
situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, 
Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația 
de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2, 
 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 154/2018 
privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu 
Secuiesc şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás și de Contractul de administrare 
înregistrat sub nr. 11995/12.02.2019, 
 Văzând Cererea de asociere nr. 21950/12.11.2021 a Asociaţiei de Părinți Step by step 
prin care asociaţia îşi manifestă intenţia de asocierea cu Municipiul Târgu Secuiesc și cu Școala 
Gimnazială Molnár Józsiás,  
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 
173/2021 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două 
parcele situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2, 

Având în vedere prevederile art. 868 din Codul Civil coroborat cu prevederile art. 300 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e, alin. (9) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.f, art. 196 
alin. (1) lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1. – Se aprobă asocierea între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, 
Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația 
de Părinți Step by step, în vederea construirii unei săli de educație fizică și sport beneficiarului 
Școala Gimnazială Molnár Józsiás, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2, 
conform Contractului de asociere prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. – Se împuterniceşte domnul Bokor Tiberiu, primarul municipiului Târgu Secuiesc 
cu semnarea Contractului de asociere, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. – Durata asocierii este de 2(doi) ani, începând cu data semnării Contractului de 
asociere. 

 Art.4.  – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc şi reprezentanţii legali ai Școlii Gimnaziale Molnár Józsiás și ai 
Asociației de Părinți Step by step. 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  3 martie  2022 
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