
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 14/2023 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi alipire două parcele situate 

în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10, nr. 2 
 

          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 identificare şi alipire două parcele 
situat în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10  nr. 2, 
           Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
           În conformitate cu prevederile art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
          Ținând cont de art. 134 alin. (1) și art.135 ale Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere 
în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014,  
            În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. c., 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. – Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de identificare și alipire a două parcele 
situate în municipiul Târgu Secuiesc, Curtea 10 nr. 2, identificate prin  C.F. nr. 27996 -Târgu 
Secuiesc, nr. cad. 27996 în suprafaţă de 31 mp, categoria de folosință curți construcții și C.F. nr. 
29997- Târgu Secuiesc nr. cad. 29997 în suprafață de 188 mp, categoria de folosință clădire 
adminsitrativ socială cu destinație muzeu, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, 
elaborat de ing. Kondra István, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) Se aprobă alipirea a două imobile, proprietatea privată  a municipiului Târgu 
Secuiesc, după cum urmează: 

a) imobilul înscris în C.F. nr. 27996 Târgu Secuiesc, nr. cad. 27996 în suprafaţă de 31 mp, 
categoria de folosință curți construcții,  

b) imobilul înscris în C.F. nr. 27997 Târgu Secuiesc nr. cad. 27997 în suprafață de 188 mp, 
categoria de folosință cladire adminsitrativ socială. 

(2) Prin alipirea imobilelor menționate la alin. (1) s-a format un corp de proprietate nou, în 
suprafață de 219 mp.   

Art. 3 – Se mandatează primarul municipiului Târgu Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu, să 
semneze actul de alipire în formă autentică. 

Art. 4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 

 


