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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Documentaţiilor cadastrale si înscrierea în C.F. - Prima înscriere –a  unor imobile aflate pe  

teritoriul administrativ al Municipiului  Săcele 

 

  

                  Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2015, 

           Analizând necesitatea înscrierii în Cartea Funciară a unor imobile aflate pe teritoriul  administrativ al al 

Municipiului Săcele, s-a demarat procedura de întocmire a documentației ,,Măsurare topografică în sistem de 

Proiecție Stereo70 cu identificare și suprapunere masurători pe schițele de Carte Funciară, întocmire plan amplasament și 

delimitare cu primă înscriere pentru suprafețe de până la 200 mp, privind un număr de 9 imobile”, lucrare  întocmită de 

către S.C. Expert Infocad SRL;  
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 63027/08.12.2015 al Serviciului Fond funciar, Registrul 

agricol, Cadastru   şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

           Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicitatii imobiliare; ale Regulamentului 

privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciaraă, 

aprobat prin Ordinul nr.  700/2014 al Directorului general A.N.C.P.I.; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. c); ale  art. 45 alin. (2) lit. e); ale art. 

61 alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi  ale 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 Documentaţiile cadastrale întocmite în vederea intabulării unor imobile aflate pe 

teritoriul administrativ al  Municipiului Săcele, de catre S.C. Expert Infocad S.R.L, conform Anexelor nr. 1-9, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             

           Art .2 Se aprobă înscrierea în C.F. – Prima inscriere – a unor imobile aflate pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Săcele, conform Anexelor prezentate la art. 1 și includerea lor în domeniul public al Municipiului 

Săcele. 

 

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Săcele.   

  

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/14ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie:19  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 10 ex. Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 




































































