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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru acordul de principiu privind dezmembrarea unei suprafeţe de 2.000 mp din imobilul 
identificat în C.F. 105675 Săcele, sub nr. cad. 105675, în suprafaţă de 452.467 mp,  aflate în 
proprietatea privată a Municipiului Săcele, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită  către 

Parohia Ortodoxă Săcele-Gîrcini, cu destinaţia de cimitir 
 
         Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.01.2015, 
        Analizând cererea nr. 6/09.01.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 906 din  
09.01.2015,  prin care domnul Gasparovici Vasile, preot paroh la Parohia Ortodoxă Săcele-Gîrcini, 
Protopiatul Ortodox Săcele, solicita acordarea unei  suprafeţe de teren pentru amenajarea unui cimitir 
în cartierul Gîrcini; 
 Văzând Raportul de specialitate nr. 1867/16.01.2015 al Serviciului Fond Funciar, Registru 
Agricol şi Cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
           Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 
serviciile funerare şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul  art. 36, alin. (1) alin. (2) lit. c), lit. d),  alin. (6), lit. c); 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 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

      Art.1. Se aprobă acordul de principiu pentru dezmembrarea unei suprafeţe de 2.000 mp din 
imobilul identificat în C.F. 105675 Săcele, sub nr. cad 105675, în suprafaţă de 452.467 mp,  aflate în 
proprietatea privată a Municipiului Săcele, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită  către Parohia 
Ortodoxă Săcele-Gârcini, cu destinaţia de cimitir.  

 Art.2. Suprafaţa de teren arătată la art. 1 din prezenta hotărâre urmează a se trece în     
proprietatea publică a Municipiului Săcele, cu destinaţia de cimitir. 
      Art.3. În buget se vor aloca sumele necesare în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism 
necesare pentru înfiintarea cimitirului. 

        Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Săcele. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   18  voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 18 



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 Fond Funciar, Registru Agricol şi Cadastru 
- 1 ex.  Serviciul Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P. 


