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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea Documentaţiei cadastrale Prima înscriere cu propunere de dezlipire a 

imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F. 101491 Săcele, cu  nr. top 4250/2/1/1/1,  

aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi transmiterea, fără plată, a Lotului nr. 2, în 

suprafaţă de 5.000 mp, cu nr. top (4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, în proprietatea 

privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I 

 

     Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de  19.02.2014,  

          Analizând cererea nr. 5110/9.02.2015, înregistrată la Primaria Municipiului Săcele prin care 

preot Obancea Dan Nicolae, preot paroh la Parohia Ortodoxă Română Turcheş I solicită reglementarea 

situaţiei juridice privind terenul situat în zona Coasta Vie, respectiv str. Pasunii nr. 5-7, teren cu 

destinaţia de cimitir şi Documentaţia cadastrală Prima înscriere, cu propunere de dezlipire imobil  

nr. 6192 din 2012, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L.; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 5184/10.02.2015 al Serviciului Fond Funciar, Registru 

Agricol, Cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate;   

          Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 239/2007 privind 

reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, cu 

modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile Hotărârii de Consiliul Local nr. 43 din 1994 privind 

atribuirea în folosinţă a unor suprafeţe de teren parohiilor pentru cimitire; 

În temeiul  prevederilor art. 36, alin. (1) alin. (2) lit c), lit d), alin. (5) lit. c), alin (6), lit. c); ale 

art. 45 alin. (3); ale art. 61 alin. (2); 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 aproba Documentaţia cadastrală Prima înscriere cu propunere de dezlipire a imobilului 

în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F. 101491 Săcele, cu  nr. top 4250/2/1/1/1, aflat în 

proprietatea privată a Municipiului Săcele. 

        Art.2. Se aprobă transmiterea, fără plată a  Lotului nr. 2, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr. top 

(4250/2/1/1/1)/2, rezultat în urma dezlipirii, din proprietatea privată a Municipiului Săcele în 

proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Române Turcheş I.  

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

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    JITARU GHEORGHE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 
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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  

-    2 ex. Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

 


