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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 
Pentru modificarea si completarea   art. 2 din HCL nr.159/28.10.2010 privind revocarea Hotararii  

nr.64/18.06.2009 si acceptarea preluarii drumurilor auto forestiere din domeniul public al statului si  
din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in proprietatea publica a municipiului Sacele  

si in administrarea Consililui Local al Municipiului Sacele. 
 
   Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 21.03.2013.   
 Analizând la iniţiativa Primarului Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar, 
Registru Agricol si Cadastru inregistrat cu nr. 8972/15.03.2013, prin care s-a propus modificarea si completarea art. 2 
din HCL nr.159/28.10.2010 privind revocarea hotararii nr.64/18.06.2009 si acceptarea preluarii drumurilor auto 
forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in proprietatea 
publica a Municipiului Sacele si in administrarea Consililui Local al Municipiului Sacele , articol care va avea 
urmatorul cuprins:,, se accepta preluarea cu titlu gratuit  a  drumurilor auto forestiere si a terenurilor aferente acestora, 
din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al 
municipiului Sacele si in administrarea Consililui Local al Municipiului Sacele, conform anexei.  

Tinand cont de Nota de Completare nr. 9637/21.03.2013 la proiectul de hotarare mai sus indicat prin care s-a 
propus completarea anexei cu urmatoarele drumuri auto forestiere: 

- V. Baii-Timis, U.P. III Piatra Mare, 187D-lungime 1,4 km 
- Tamina I, U.P. III Piatra Mare, 186D-lungime 2,9 km 
- Tamina II, U.P. III Piatra Mare, 186D-lungime 1,9 km, 

 in baza acordului Directiei Silvice Brasov exprimat  prin  adresa nr. 10339/21.03.2013, inregistrata la Primaria Mun. 
Sacele sub nr. 9699/21.03.2013 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
           Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si ale art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 
            In temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c)  si al art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
           Art.1. Se modifica si se completeaza  art. 2 din HCL nr.159/28.10.2010, articol care va avea urmatorul cuprins: 
,, se accepta preluarea cu titlu gratuit a  drumurilor auto forestiere, si a terenurilor aferente acestora, din domeniul 
public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, in domeniul public al municipiului 
Sacele si in administrarea Consililui Local al Municipiului Sacele,conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.    
          Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 159/28.10.2010 privind revocarea Hotararii nr.64/18.06.2009 
 si acceptarea preluarii drumurilor auto forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale 
a Padurilor Romsilva in proprietatea publica a municipiului Sacele si in administrarea Consililui Local al Municipiului 
Sacele raman neschimbate. 
          Art.3. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  
                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
 EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  
 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 
Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 


