
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 29/2022 
privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului Târgu 

Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al  Statului Român 
și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, 

Având în vedere adresa Municipiului Târgu Secuiesc nr. 286/06.01.2022 adresată Agenției de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, precum și adresa de răspuns 
având nr. înreg. 205/12.01.2022, înregistrată la Primăria mun. Târgu Secuiesc sub nr. 
286/12.01.2022, 

Reținând prevederile art. 292 alin.(1)-alin.(5) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (1), art.129 alin. (14),  art. 139 alin. (1), 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 solicitarea de trecere a imobilului în suprafață de 950 mp, înscris în C.F. nr. 
31338 - Târgu Secuiesc, Nr. top. 1459/1, 1459/2, situat în  Municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta nr. 
25/A, din domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna, în 
domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Târgu Secuiesc, motivat de necesitatea  realizării  unei investiții de interes public local, care va 
include amenajarea unei parcări publice. 

 Art. 2. – Imobilul menționat la art. 1. este compus din teren intravilan,  categoria curți 
construcții care și-a încetat uzul și interesul public național, nefiind realizată investiția propusă de 
către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin Centrul Județean Covasna privind   
realizarea unei construcții de tip modular, cu destinația de sediu. 

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compartimentul autorizații de 
construcții și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc.  

 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  3 martie  2022 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
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