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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil-teren înscris în C.F.  nr. 111325 Săcele,  

nr. cad. 111325, în suprafaţă de 1640 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet 
   

Consiliul  Local  al  Municipiului  Sacele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2015, 

Având în vedere cererea nr. 3415/29.01.2014, înaintată de către S.C. ALISTOR COMEXIM S.R.L., 
prin administrator Ionescu Ioan, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren lânga imobilul 
proprietatea sa, în vederea extinderii construcţiei existente şi amenajarea unei parcări pentru clienţii firmei, se 
impune aprobarea documentaţiei cadastrale de  dezlipire imobil-teren, înscris în C.F. nr. 111325 Săcele, nr. 
cad. 111325, în suprafaţă de 1640 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet şi înscrierea în 
evidenţele de Carte Funciară; 

Ţinând cont Raportul de specialitate nr.  15390/23.04.2015 al Biroului Urbanism, Patrimoniu; 
 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c); al art. 43 alin. (1); al art. 45, alin. (2), lit. e); al art. 
61 alin. (2); al art. 115 alin. (1) lit. b); 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 documentaţia cadastrală de dezlipire imobil-teren înscris în C.F.  nr. 111325 Săcele, 
nr. cad.111325, în suprafaţă de 1640 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet, întocmită de 
S.C. GAVEXCAD S.R.L., beneficiar Primăria Municipiului Săcele, proprietar tabular Statul Roman, cu drept 
de administrare Primăria Oraşului Săcele, conform anexei, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidenţele de Carte Funciară a dezlipirii imobilului-teren înscris în C.F. 
nr. 111325 Săcele, nr. cad.111325, în suprafaţă de 1640 mp, conform documentaţiei cadastrale de dezlipire 
imobil-teren, prevazută la art.1, astfel: 

- Lotul 1, în suprafaţă de 1200 mp, 
- Lotul 2, în suprafaţă de 440 mp. 

Art. 3.   Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16 voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 (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 
- 3 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 


