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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind acceptarea cotei de 82.836/1.080.000 din 1080 mp teren înscris în C.F. nr. 100405 al localitatii 
Săcele, nr.cad. 100405, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate al numitului Alexe Claudiu 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.05.2014, 
Analizând cererea nr.13809/14.04.2014, formulată de numitul Alexe Claudiu prin care solicită 

acceptarea  cotei de 82.836/1.080.000 din 1.080 mp, teren înscris în C.F.  nr. 100405 al localităţii Săcele, nr. 
cad. 100405, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate, conform declaraţiei autentificate  sub nr 634 din 
28.03.2014; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 889, art. 562 alin. (2) şi ale art. 553 din Noul Cod 
Civil ; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14923 / 24.04.2014 al Biroului Urbanism, Patrimoniu 
 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
   În temeiul art. 36 alin. (1); al art. 115 alin. (1) lit. b); al art. 117 lit. a) şi al  art.121 alin. (3)  din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1. Se acceptă cota de 82.836/1.080.000 din 1080 mp, teren înscris în C.F. nr. 100405 al localităţii 

Săcele, nr.cad. 100405, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate al numitului Alexe Claudiu, cu 
destinaţia de drum public, conform declaraţiei autentificate  sub nr 634 din 28.03.2014. 

 Art. 2. Se aprobă trecerea cotei de 82.836/1.080.000 din 1080 mp, teren înscris în C.F. nr. 100405 al 
localitatii Săcele, nr.cad. 100405, în domeniul public al Municipiului Săcele, cu destinaţia de „drum public”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  17  voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Birou Urbanism, Patrimoniu 


