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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea prețului pentru vânzare și aprobarea vânzării unui teren 

situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 105, titularului contractului de concesiune  

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2015, 

Analizând cererea nr. 9108 /09.03.2015, formulată de d-l Ene Ion, titular al Contractului de concesiune nr. 

6493/17.11.1995 prin care solicită cumpărarea terenului pe care îl deține în concesiune în  Municipiul Săcele, str. 

Bolnoc nr. 105, identificat în C.F.  nr. 100005 Săcele, nr. cad. 100005 (nr. CF vechi: 2156 Baciu, nr.top.1954/1/2/28), în 

suprafață de 250 mp;  

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 6493/1995 și actele adiționale aferente, având ca obiect suprafață 

de teren solicitată spre cumpărare cu destinația de construire locuință, precum și faptul că terenul este proprietatea 

privată a Municipiului Săcele (Primăria Săcele), conform Extrasului de Carte Funciară emis în baza cererii nr. 

20828/02.03.2015, de către O.C.P.I. Brasov; 

Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 73/21.05.2015, privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat 

în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 105 și întocmirea Raportului de evaluare nr. 135/2015, realizat de către S.C. 

MARORY S.R.L., în vederea vânzării; 

Văzând amendamentul propus de  d-l consilier local Coliban Nicolae, în sensul corelării prețului de vânzare a 

terenului cu preţul din grila notarilor, respectiv 45 euro/mp, fără T.V.A.  şi care a fost adoptat cu în unanimitate, cu 16 

voturi pentru ;     

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 36691/19.06.2015 al Biroului Urbanism,  Patrimoniu și Avizele 

Comisiilor de specialitate;   

           În temeiul art. 10; al art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b); al art.45, alin.(3); al art. 61 alin. (2); al art. 

115 alin. (1) lit. b); al art. 117 lit. a) şi al art. 123 alin. (3), alin. (4) 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 însușește Raportul de evaluare nr. 135/2015, a terenului în suprafață de 250 mp, înscris în C.F. nr. 

100005 Săcele, sub nr. cad. 100005 (nr. C.F. vechi: 2156 Baciu, nr.top.1954/1/2/28), situat în Municipiul Săcele, str. 

Bolnoc nr. 105, întocmit de SC MARORY SRL. 

Art.2. Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, în 

suprafață de 250 mp, înscris în C.F. nr. 100005 Săcele, sub nr.cad.100005 (nr. C.F. vechi: 2156 Baciu, 

nr.top.1954/1/2/28) şi situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 105,  la prețul de 8003,00 euro, fără T.V.A. 

 [(250 mp x 45 euro/mp= 11.500 euro, fără T.V.A.)-3247 euro, fără T.V.A. (redevența datorată și achitată până la 

24.03.2015)] care va fi plătit în lei la cursul B.N.R. din ziua plății, titularului contractului de concesiune. 

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

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

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) 
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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 

- 3 ex. Biroului Urbanism, Patrimoniu 

 


