
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 98/2022 
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului Executiv 

al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor 

situate în Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului 
 
   Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului,  
  Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.292 alin.(1) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,       
            În conformitate cu prevederile  art.557 alin (2) din Legea nr. 287/2009  privind Cod civil,           

  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (2) și 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 trecerea din proprietatea Statului Român și în administrarea Biroului 
Executiv al Consiliului Popular al orașului Târgu Secuiesc , în domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al municipiului  Târgu Secuiesc, al imobilelor situate în 
Municipiul Târgu Secuiesc, strada Progresului identificate prin:  

a) Cartea Funciară  nr. 26185 –Târgu Secuiesc, nr. topografic 2618, compus din teren de 
categoria de folosință, curți construcții, cu o suprafață de 1170 mp, 

b)  Cartea Funciară nr. 26186 –Târgu Secuiesc, nr. topografic 26186, compus din teren de 
categoria de folosință, curți construcții cu o suprafață de 337 mp, 

c)  Cartea Funciară nr. 26188 - Târgu Secuiesc, nr. topografic 26188, compus din teren de 
categoria de folosință, curți construcții cu o suprafață de 616 mp și 

d)  Cartea Funciară nr. 25989 - Târgu Secuiesc, nr. topografic 25989, compus din teren de 
categoria de folosință, curți construcți,i cu o suprafață de 503 mp. 

           Art. 2.  -  Se vor întreprinde demersurile în vederea înscrierii în evidențele O.C.P.I. Covasna, a 
situației privind regimul proprietății, așa cum este menționat la art. 1. 

Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc și Serviciul de administrare a bunurilor din domeniul public și privat. 

 
     

 Târgu Secuiesc, la 23 iunie 2022 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ 
            Lukács László                                                      SECRETAR GENERAL,                                                            

                                Tóth Csilla -Enikő       
 
 

 


