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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de ½ din cabinetul 
medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea Raportului de evaluare a acestuia 

şi aprobarea  vânzarii conform O.U.G. nr.  68/2008 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.05.2014, 
Analizând cererile nr. 458/08.01.2014 şi nr. 8400/10.03.2014, formulate de dl. Dr. Zaharia Ioan Cristinel, 

reprezentant legal al C.M.I. Dr. Zaharia Ioan Cristinel, prin care solicită cumpărarea cotei părţi de 1/2 din cabinetul pe 
care îl deţine în Policlinica Municipiului Săcele în coproprietate cu Municipiul Săcele, identificat în C.F. nr. 953 Săcele, 
nr.top. 7141/49/1/1/1/1/1/1/31, nr.cad. 1116-C1-U31; 

Având în vedere că această cotă de ½  din imobilul – cabinet medical identificat mai sus aparţine domeniului 
public al Municipiului Săcele, conform Extrasului de carte funciara, eliberat în baza cererii nr. 115932/13.12.2011, este 
necesară trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul privat al Municipiului Săcele, în vederea 
vânzarii conform O.U.G.  nr. 68/2008; 

    Văzând prevederile O.U.G. nr.  68/2008, privind vânzarea spaţiilor medicale 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, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr.  13373 / 10.04.2014 al  Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  Avizele 
Comisiilor de specialitate; 
            În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b); al art. 45, alin. (3) ); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 
117 lit. a) 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 aprobă trecerea cotei de ½ din imobilul identificat în C.F. nr. 953 Săcele, 

nr.top.7141/49/1/1/1/1/1/1/31, nr.cad. 1116-C1-U31, din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul privat al 
Municipiului Săcele. 

Art. 2. Se însuşeşte Raportul de evaluare a cabinetului medical nr. 6525/2014, întocmit de S.C. DANINA STAR 
S.R.L., imobil  identificat în C.F. nr. 953 Săcele, nr.top. 7141/49/1/1/1/1/1/1/31, nr.cad. 1116-C1-U31, situat în 
Policlinica Municipiului Săcele. 

Art. 3. Se aprobă vânzarea şi preţul de vânzare a cotei de ½ din imobilul cabinet medical situat în Policlinica 
Municipiul Săcele, identificat în C.F. nr. 953 Săcele, nr.top. 7141/49/1/1/1/1/1/1/31, nr.cad. 1116-C1-U31,  de 4.250 
euro, respectiv 19.360 lei ( curs BNR lei/euro=4,5101, din data de 24.02.2014) . 

Art. 4.  Se mandatează Primarul Municipiului Săcele în vederea semnării tuturor documentelor necesare 
vânzării cotei de ½ din imobilul cabinet medical. 

Art.5. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă. 
Art. 6. 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. Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 
 


