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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele  pentru a face 

parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu 
destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.04.2015, 
 
 Ţinând  cont de necesitatea funcţionării în bune condiţii şi îndeplinirii prerogativelor ce îi revin  

Comisiei de evaluare a ofertelor la licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de 
păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele; 

Având în vedere cererile înregistrate la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 11634/24.03.2015 şi sub  
nr. 13499/07.04.2015, prin care d-nii consilieri locali Motoc Bogdan George şi Bălăşescu Marius îşi 
înaintează demisiile din Comisia mai sus citată; 

 Văzând Raportul de specialitate nr.  14388/15.04.2015 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b); al art. 123 ; al art. 45 alin. (1); al art. 61 alin. 

(2); al  art. 115 alin. (1) lit. b) )  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1. Se aprobă desemnarea d-nilor consilieri locali Popa Marius Cristian şi Magdơ János, ca 
membri titulari şi a d-nilor consilieri locali  Coliban Nicolae şi Onaca Ion Daniel, ca membri supleanţi,  pentru 
a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţie publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu 
destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele.  
    
 Art.2. Primarul Municipiului Săcele şi persoanele desemnate la art. 1 răspund de ducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri. 
         
           Art.3.  O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea de Consiliul Local nr. 
25/21.02.2013 privind desemnarea a doi consilieri locali ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a 
face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţia publică deschisă pentru închirierea suprafeţelor de 
teren păşune alpină proprietatea privată a Municipiului Săcele se abrogă.  
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/9ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  13 voturi pentru, 4 abţineri  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 
 
 



 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Serviciul de specialitate 
- 1 ex. Fiecărui membru 


