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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii unei  
suprafeţe de teren de 10 mp lânga bl. 20, str.Viitorului  

în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea de legume si fructe 
 

 
Consiliul  Local  al  Municipiului  Sacele, întrunit în sedinţă ordinară în data de 20.02.2014  

 

Analizând cererea nr. 4158/05.02.2013, formulată de Antonache Bianca Elena, cu domiciliul în 
Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.302,  prin care s-a solicitat închirierea unei suprafeţe de teren 
de 10 mp. lânga bl.20, str. Viitorului, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea de legume şi 
fructe; 

Având în vedere Avizele Comisiilor de specialitate şi rezultatul votului – 16 voturi împotriva şi 3 
abţineri; 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2) lit.c); art. 45, alin. (3); al art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 117 lit. a) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
52 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren de 10 mp, 
lânga bl. 20, str. Viitorului din Municipiului Săcele, aflată în domeniul public al Municipiului Săcele,  în 
vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea de legume şi fructe. 

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

 
 

 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT 
                   CONSILIER                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
EC.  ONACĂ ION DANIEL                                   C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 19 
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