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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

pentru aprobarea majorării valorii de inventar aferentă drumului forestier Tărlung, aflat în 

patrimoniul public al Municipiului Săcele şi care a fost modernizat prin fonduri nerambusabile 

F.E.A.D.R. 

 

     Consiliul  Local  al  Municipiului Săcele, întrunit în sedinţa de îndată din data de 08.01.2015, 

  Având în vedere Contractul de finanţare nr. C125B011170800002/14.02.2014, având ca obiect 

„Reabilitare drum forestier Tărlung L=10,3 km, Municipiul Săcele”, încheiat între Municipiul Săcele şi 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – România; 

Analizând necesitatea majorării valorii de inventar aferentă drumului forestier Tărlung aflat în 

patrimoniul public al Municipiului Săcele şi care a fost modernizat prin fonduri nerambusabile din Fondul 

European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R), AXA I „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii  legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, măsura 125 „Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii  legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125b; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 506/08.01.2015 al Compartimentului Securitate şi 

Sănătate în Muncă;  

Văzând prevederile Anexei nr. 5 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului 

Braşov precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Braşov şi ale Manualului de procedură 

pentru  Autorizare Plăţi  M 01 - 07 Versiunea consolidată 31, la capitolul 5.2.3. Verificarea dosarului cererii 

de plată; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. 2 lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), pct.13.; al art. 45. alin. (1); al art.61. 

alin. (2), al art.115, alin. (1), lit. b), al art. 117 lit. a); al  art. 119 şi al  art.120 din Legea 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 majorarea valorii aferente drumului forestier Tărlung, L=10,30 km, identificat la 

poziţia 185 din Anexa care face parte din prezenta hotărâre, aflat în patrimoniul public al Municipiului Săcele 

şi care a fost modernizat prin fonduri europene nerambursabile F.E.A.D.R., ca urmare a finalizării acestuia. 

            Art.2 Se aprobă ca accesul public la investiţia menţionată la art. 1, să se utilizeze fără perceperea de 

taxe pe o perioadă de 5 ani de la finalizare. 

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

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

   RACOŞ ELENA-MIHAELA                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:    voturi pentru,     împotrivă,    abţineri      

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  
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                                                                                                                                      Anexa la H.C.L. nr. 2 /08.01.2015  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

bunului 

Elemente de indentificare Anul 

intrării în 

patrimoniu 

Valoarea de 

inventar 

Valoarea 

actualizată 

Situaţia juridică 

185. Drum 

forestier 

Tărlung 

Municipiul Săcele; 6,4 

ha; L = 10,30 km; 

suprafaţă de 10 km = 

42840 m
2
; 0,30 km = 995 

m
2
; Cod cadastral VIII-

45-22; u.a.127D, 130D 

1987 3.247.786,02 Lei  8.094.976,63 lei  

 

Drum auto forestier 

Tărlung-Ciorica conform 

HCL nr.110/13.07.2010, UP 

VI tărlung conform PUG 

nr.36060/2000 al 

Municipiului Săcele, 

aprobat prin H.C.L 

nr.23/22.02.2001 respectiv 

HCL nr.4/23.01.2014 de 

prelungire a valabilităţii 

PUG 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         PRIMAR 

   CONSILIER LOCAL         EC. NISTOR RADU FLOREA 

RACOŞ ELENA-MIHEALA 

 

 

Elaborat 

Insp. Gabriela Stoica 
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