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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

privind acceptarea ofertei de donatie a numitului Popescu Nicu prin care doneaza reteaua stradala de 

canalizare menajera compusa din conducta de beton cu diametrul de 300 mm si lungimea de 105 metri, situata 

pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. Oituz si 4 camine de beton aferente  

 

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

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

Urbanism si Amenajare Teritoriu înregistrat cu nr. 14643/15.05.2013 prin care s-a propus: 

- acceptarea ofertei de donatie, autentificata la BIROUL NOTARULUI PUBLIC IFRIM MIHAELA-

NICOLETA, prin incheierea de autentificare nr.739/11.04.2013 prin care doneaza Municipiului Sacele reteaua 

stradala de canalizare menajera compusa din conducta de beton cu diametrul de 300 mm si lungimea de 105 

metri, situata pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. Oituz, si 4 camine de beton aferente, cu 

destinatie de retea publica de canalizare. 

- aprobarea trecerii retelei stradale de canalizare menajera compusa din conducta de beton cu diametrul de 300 

mm si lungimea de 105 metri, situata pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. Oituz, si 4 camine 

de beton aferente, in domeniul public al Municipiului Sacele, cu destinatia  de retea publica de canalizare, 

conform anexei. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Avand in vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale art.888 Cod Civil, 

   In temeiul art.36, alin. 1, alin. 9, art. 121, alin. 3 si al art.45 din Legea 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1. Se accepta oferta de donatie, autentificata la BIROUL NOTARULUI PUBLIC IFRIM 

MIHAELA-NICOLETA, prin incheierea de autentificare nr.739/11.04.2013 prin care doneaza Municipiului 

Sacele reteaua stradala de canalizare menajera compusa din conducta de beton cu diametrul de 300 mm si 

lungimea de 105 metri, situata pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. Oituz, si 4 camine de 

beton aferente, cu destinatie de retea publica de canalizare. 

 Art. 2. Se aproba trecerea retelei stradale de canalizare menajera compusa din conducta de beton cu 

diametrul de 300 mm si lungimea de 105 metri, situata pe str. Marasesti de la nr.17, pana la colectorul din str. 

Oituz, si 4 camine de beton aferente, in domeniul public al Municipiului Sacele, cu destinatia  de retea publica 

de canalizare,, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. 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 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. Urbanism, Amenajare teritoriu 

- 1.ex. Popescu Nicu 

 


