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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Pentru modificarea H.C.L. nr. 107/ 07.08.2009 “privind darea in folosinta gratuita pe termen  
de 10 ani a Caminului-Internat din cadrul Grupului Scolar Industrial de Constructii Montaj din Mun. Sacele 

catre Asociatia Filantropica Medical Crestina „ Christiana” pentru a fi utilizat ca si camin de batrani, fara 
schimbarea destinatiei” 

 

          Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa  ordinara în data de 18.04.2013       
          Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului 
Impozite si taxe locale , înregistrat cu nr. 11839  din 10.04.2013, prin care s-a propus modificarea HCL nr. 
107/07.08.2009 privind darea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani a Caminului-Internat din cadrul 
Grupului Scolar Industrial de Constructii Montaj din Mun. Sacele catre Asociatia Filantropica Medical 
Crestina „ Christiana” pentru a fi utilizat ca si camin de batrani, fara schimbarea destinatiei 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local precum si propunerile facute 
in sedinta in sensul aprobarii darii in folosinta gratuita pe termen de 20 de ani si a internarii  permanente a 
unui numar de minim 5 persoane aflate in nevoi sociale din  Mun. Sacele 
  Vazand prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 
 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit „c”, alin. (9), art. 45 si al art. 124 din  Legea 215 / 2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
     Art. 1.  Se modifica H.C.L. nr. 107/07.08.2009 care va avea urmatorul cuprins: 

„Art. 1.  Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 20 ani a Caminului –Internat din cadrul 
Grupului Scolar Industrial de Constructii Montaj, situat in mun. Sacele, B-dul George Moroianu nr.17, catre 
Asociatia Filantropica Medical Crestina “CHRISTIANA” pentru a fi utilizat ca si camin de batrani, fara 
schimbarea destinatiei si internarea permanenta a unui numar de minim 5 persoane aflate in nevoi sociale din  
Mun. Sacele. 

Art. 2. Se mandateaza Primarul Municipiului Sacele pentru a intocmi, prin serviciile de specialitate, 
documentatia necesara darii in folosinta gratuita pe termen de 20 ani a imobilului de la art. 1, dupa obtinerea 
tuturor avizelor prevazute de lege.’’ 

 
Art. 2.  Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNAT  
                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                            CJ. ANDRONIC MARIA  
 
 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu 14 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 3 voturi abtinere 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 


