
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 8/2023 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022  privind aprobarea asocierii între 
Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în 
calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea 

construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere 
nr. 2 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022  privind aprobarea asocierii 
între Municipiul Târgu Secuiesc - în calitate de proprietar, Școala Gimnazială Molnár Józsiás - în 
calitate de titular al dreptului de administrare și Asociația de Părinți Step by step, în vederea 
construirii unei săli de educație fizică și sport, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Nemere nr. 2., 
 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 154/2018 
privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
şi în administrarea Școlii Generale Molnár Józsiás și de Contractul de administrare înregistrat sub nr. 
11995/12.02.2019, 
  În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 210/2022  
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezmembrare în două parcele 
situate în municipiul Târgu Secuiesc, strada Nemere, nr. 2, 

Având în vedere prevederile art. 868 din Codul Civil coroborat cu prevederile art. 300 din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e, alin. (9) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.f, art. 196 
alin. (1) lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.1. – Se aprobă modificarea Cap.VI, art.9 al anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
25/2022  și care va avea următorul conținut:  
            “ Cap VI. art. 9 : Ca aport în natură: Imobilul compus din teren în suprafaţă de 1300 mp, 
înscris în C.F nr. 33316 –Tg.Secuiesc, nr.cad.33316, care rămâne pe tot parcursul valabilităţii 
contractului şi după încetarea acestuia în proprietatea Asociatului Prim. Pe durata valabilităţii 
contractului de asociere,  Asociatul Secund și/sau Asociatul Terț va dobândi un drept de superficie, 
acest drept stingându-se de drept odată cu încetarea contractului. “ 
 Art.2.  - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc şi reprezentanţii legali ai Școlii Gimnaziale Molnár Józsiás și ai Asociației de Părinți 
Step by step.  

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                  

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 

 


