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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru completarea art. 1 la HCL nr.153/27.07.2006, privind aprobarea spatiilor proprietate privata ale Mun. 

Sacele cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului 

medical, in conformitate cu prevederile Legii nr.236/14.06.2006 

 

  Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de indata în data de 31.01.2013.  

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

Urbanism si Amenajare Teritoriu înregistrat cu nr. 3419/31.01.2013 prin care s-a propus spre analiza si 

aprobare Consiliului Local completarea art. 1 la HCL nr.153/27.07.2006, care va avea urmatorul cuprins: 

„Art.1. Se aproba spatiile proprietate privata a mun. Sacele cu destinatie de cabinete medicale, precum si a 

spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, din imobilele: Policlinica Sacele, situata pe 

Aleea Episcop Popeea  nr.20, Dispensar nr.1, situat pe B-dul Brasovului nr.147, Dispensar urban nr.2, situat 

pe B-dul George Moroianu nr.71, prin trecerea din domeniul public al Municipiului Sacele in domeniul privat 

al Municipiului Sacele, spatii ce au  urmat  regimul juridic prevazut de art. 4 din OUG nr.110/2005 aprobata 

de Legea nr.236/14.06.2006” si urmeaza regimul juridic prevazut de  OUG nr. 68/2008, conform anexei. 

 Avand in vedere prevederile HCL nr. 153/27.07.2006 privind aprobarea spatiilor proprietate privata 

ale Mun. Sacele cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe 

actului medical, in conformitate cu prevederile Legii nr.236/14.06.2006, 

 Vazand prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 

care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 

In temeiul art.36, alin.1, alin.2, lit.c, alin. 9, art. 43 alin. 1, art.121, alin.1, art.122 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 completeaza art. 1 la HCL nr.153/27.07.2006, care va avea urmatorul cuprins: 

„Art.1. Se aproba spatiile proprietate privata a mun. Sacele cu destinatie de cabinete medicale, precum si a 

spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, din imobilele: Policlinica Sacele, situata pe 

Aleea Episcop Popeea  nr.20,  Dispensar nr.1, situat pe B-dul Brasovului nr.147, Dispensar urban nr. 2, 

situat pe B-dul George Moroianu nr.71, prin trecerea din domeniul public al Municipiului Sacele in 

domeniul privat al Municipiului Sacele, spatii ce au urmat regimul juridic prevazut de art.4 din OUG 

nr.110/2005 aprobata de Legea nr.236/14.06.2006” si  urmeaza regimul juridic prevazut de  OUG nr. 

68/2008, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.    

Art. 2.   Celelalte prevederi ale HCL nr. 153/27.07.2006 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  (14 prezenti la momentul votului) 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 17 


