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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind scoaterea definitivă din fondul  forestier a suprafeţei de teren de 1000 mp.,   înscrisă în C.F.  
106953 sub nr. top 9446/1/1/3/2, aflată în proprietatea publică a Municipiului Săcele  şi atribuirea în 

folosinţă  gratuită a acesteia către  Parohia Ortodoxă Săcele-Gîrcini 
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în 27.11.2014, 
Analizând cererea nr. 1/21.10.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Sacele sub nr. 

52246/21.10.2014, prin care preotul Gasparovici Vasile, solicită atribuirea în folosinţă  gratuită  a terenului aflat 
în domeniul public al Municipiului Săcele, în suprafaţă de 1000 mp., înscris în C.F. nr. 106953 Săcele, sub nr. 
top 9446/1/1/3/2,  în vederea construirii bisericii parohiale în zona Gîrcini, Săcele, precum şi necesitatea 
scoaterii definitive din fondul forestier a suprafeţei de teren mai sus menţionate, sub condiţia compensării 
acesteia; 

Văzând Raportul de specialitate nr. 58362/21.11.2014 al Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, 
Cadastru ; adoptarea amendamentului Comisiei nr. 2  privind completarea art. 1, astfel; „se aprobă scoaterea 
definitivă din fondul forestier a suprafeţei de teren de 1000 mp., teren înscrisă în C.F. nr.  106953 Săcele,  sub 
nr. top 9446/1/1/3, aflată în proprietatea publică a Municipiului Sacele, sub condiţia compesării echivalente a  
acesteia”;                                                                                    

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) lit. b) din legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 alin. (2) din  Ordinului nr. 924/17.02.2011 pentru aprobarea 
Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea  
din fondul forestier naţional; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c); al  art. 43 alin. (1); al  art.45 alin. (3); al  art.61 
alin(2); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a); al art.119; al art.120 alin. (1); al art.124 din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, al  art.  47 
alin. (1) 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 aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeţei de teren de 1000 mp. teren, înscrisă 
în C.F. nr.  106953 Săcele,  sub nr. top 9446/1/1/3, aflată în proprietatea publică a Municipiului Săcele, sub 
conditia compensării echivalente a  acesteia. 
        Art. 2. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită  a suprafeţei de teren, menţionată la art. 1 din prezenta 
hotărâre, în vederea construirii unei biserici parohiale, către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcini, pe durata 
existenţei constructiei. 
         Art.3. Primarul Municipiului Săcele şi Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., răspund de ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   17  voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 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.  Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru 


