
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 95/2020 

privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al 

municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al județului Covasna a imobilului 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în C.F. nr. 39735 

Sfântu Gheorghe 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18 iunie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al 

municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al județului Covasna a imobilului 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în C.F. nr. 39735 Sfântu 

Gheorghe, 

 văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna; 

având în vedere: 

- art. 294 alin. (3)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- C.F. nr. 29984 Sfântu Gheorghe;  

ținând cont de: 

- adresa Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum nr. 

1859/10.12.2019, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna 

sub nr. 13450/10.12.2019; 

- adresa Primăriei Sfântu Gheorghe nr. 3700/04.02.2020, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1233/05.02.2020; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al 

municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Județului Covasna a imobilului 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în C.F. nr. 39735 Sfântu 

Gheorghe, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, precum și declararea acestuia din bun de interes public local în 

bun de interes public județean. 

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat ca sediu pentru instituții publice și 

va fi dat în administrarea Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum. 



 Art. 2. Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de 

protocol încheiat între părţile interesate. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna și Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

 

Sfântu Gheorghe, 18 iunie 2020. 

 

     TAMÁS Sándor 

          Preşedinte 

 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al județului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


