
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 30/2022 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al 

municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile  aflate în 
administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc județul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al municipiului 
Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, al unor imobile  aflate în administrarea 
Liceului Pedagogic Bod Péter,  

 Având  în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului Târgu Secuiesc sub  
nr.297/06.01.2021 al Liceului Pedagogic Bod Péter prin care se solicită trecerea din domeniul public al 
municipiului Târgu Secuiesc în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din 
funcțiune și casării, al unor imobile  aflate în administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter,  

Luând în considerare expertiza nr.1144/2017 elaborat de către expert tehnic ing.Biro G.Gábor,  
În baza prevederilor art.2 și art.3 din O.G nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul Public al statului si al 
unităților administrative – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,  

În conformitate cu prevederile art.361 alin.(2) , alin.(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art.129 alin.(2) lit.c., art. 129 alin.(14), art. 139 alin.(3) lit.g., 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. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul 
privat al municipiului Târgu Secuiesc, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, imobilele situate în 
municipiul Târgu Secuiesc, str.Ady Endre nr. 20 și aflate în administrarea Liceului Pedagogic Bod Péter, 
identificate  prin Cartea Funciară nr.29600 –Târgu Secuiesc,  nr. cadastral 29600-C1, 29600-C2, 29600-
C3, compus din: casa elevilor construit în anul 1899 cu suprafața construită desfășurată  de 102mp, 
atelier și magazie construit în anul 1899  cu suprafața construită desfășurată  de  98mp, și rezervor 
subteran  construit în anul 1970 cu suprafața construită desfășurată de  54mp.  
       (2) Trecerea imobilelor prevăzute la alin.(1) în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc se 
face în vederea demolării și casării construcțiilor C1, C2 și C3 notate în Cartea Funciară nr. 29600 –
Târgu Secuiesc cu scopul de a edifica  pe terenul rămas liber a unei grădinițe cu program prelungit. 
         Art.2. – Cu data prezentei se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc   domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.15/2019 împreună cu  
evidența contabilă, asftel poziția nr.81 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.15/2019 va avea 
următorul cuprins:  
 
“ Poz.81  
Denumire Adresa  Valoare 
  Sala de clasă(nr. inv1004)       209492,39 
  Sala de sport S= 267,02 mp(nr. inv1002)       165577,00 
 Ady Centrală termică   S= 75,90 mp   (nr. inv1007)                   167689,74 
Liceul Endre Gard(nr. inv1009)         13238,68 
Bod Peter Nr.20 Liceul Pedagogic Bod Peter cu subsol, parter si un  

etaj, format din 18 încăperi, centru de documentare si 
informare, inscris in CF 29601, nr. cad 29601-C1 

 
 
 



 

 

(Bloc nr.3) (nr. inv1001)     1800500,00 
  Teren aferent imobilului in suprafata de 4819 mp  inscris 

in CF 29601 Tg Secuiesc,  (nr. inv1001) 
 

  teren de sport(nr. inv1001)  
 
  Art.3. – La data prezentei hotărâri se aprobă modificarea și completarea cu o nouă poziție al 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin  
Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2015 și va avea următorul conținut:  

 
Denumire Adresa  Valoare 
  Teren împrejmuit înscris in CF 29600 S= 1349 mp 

nr.cad 29600-C1 corp clădire ,,casa elevilor”cu  
suprafața construită 102mp (nr. inv1006) 

 
  59171,00 

 
Liceul 

 
Ady 

nr. cad. 29600-C2 corp clădire cu suprafața construită
 98 mp(nr. inv1005) 

48508,00 

Bod Peter Endre 
Nr.20 

nr. cad. 29600-C3 corp clădire cu suprafața construită
 54 mp(nr. inv1011) 

43623,92 

  Fântână(nr. inv1012) 3344,51 
  conducte de canalizare (nr. inv1013) 68344,15 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  3 martie  2022 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
            Papp Gyöngyike                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                 Tóth Csilla –Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


