
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 70/2022 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul 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 însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de amplasament și delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire teren extravilan  în două loturi, situat în extravilanul municipiului Târgu Secuiesc,   

Având în vedere prevederile  art. 879 alin. (2) și alin. (5), art. 880 din Codul civil, adoptat prin 
Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;   

Luând în considerare dispozițiile art. 354 și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare;     

Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului, elaborat de ing. Kondra István; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările 
ulterioare:                       

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. - Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de amplasament și delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire teren în două loturi, situat în extravilanul municipiului Târgu Secuiesc,  
identificat prin Cartea Funciară  nr. 31756 Târgu Secuiesc, nr. cadastral 31756, în suprafaţă de 17500 
mp,  elaborată de către ing. Kondra István, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  -  Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat prin Cartea Funciară  nr. 31756 Târgu 
Secuiesc, nr. cadastral 31756, în suprafaţă de 17500 mp,  în două loturi, după cum urmează: 

1) Lot. 1: suprafața de 17100 mp, 
2) Lot. 2:  suprafața de 400 mp. 
Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târgu 

Secuiesc. 
 
 
 
                                                                                     Târgu Secuiesc,  la  28 aprilie  2022 
  
  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
              Lukács László                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                 Tóth Csilla –Enikő 
 
 
 
 
 
 
 


