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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

 

privind  mandatarea  Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele-R.A. pentru demararea procedurilor  de 

identificare, de intocmire  a documentatiei tehnice  pentru  suprafata de padure ce urmeaza a fi solicitata spre 

retrocedare de catre Municipiul Sacele  

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara  în data de  23.05.2013 

         Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Fond 

funciar,Registru agricol si cadastru înregistrat cu 16760/16.05.2013 prin care s-a propus : 

        - mandatarea  Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele-RA pentru demararea procedurilor de 

identificare, de intocmire  a documentatiei tehnice pentru  suprafata de padure ce urmeaza a fi solicitata spre 

retrocedare de  catre Municipiul Sacele  

        - efectuarea cheltuielilor din fondurile proprii de catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele-RA 

pentru realizarea activitatilor prevazute la punctul nr.1 

         Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Vazand prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei,precum si 

unele masuri adiacente si H.G. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 

atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punere in posesie a proprietarilor ‘’ 

In temeiul art.10 art. 36, alin.1, alin. 2 lit. c alin. 5 lit. c, alin. 9 si art. 45 din Legea nr. 215 din 2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 Art.1 Se mandateaza Regia  Publica  Locala  a Padurilor Sacele-R.A. pentru demararea procedurilor 

de identificare, de intocmire a documentatiei tehnice pentru suprafata de padure ce urmeaza a fi solicitata 

spre retrocedare de catre Municipiul Sacele. 

Art.2  Se aproba efectuarea cheltuielilor din fondurile proprii de catre Regia Publica Locala a 

Padurilor Sacele-RA pentru realizarea activitatilor prevazute la articolul nr.1 

  Art.3    Primarul municipiului Săcele va asigura  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 unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 

 



 

 

 

  

- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Directia Economica 

- 1 ex. Serv. Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru 

- 1 ex. R.P.L.P. Sacele R.A. 

 


