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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren de 1.200 mp situate în Municipiul Săcele, 

Zona Brădet, înscrisă în CF nr.111819 Săcele, sub nr. cad.111819, cu destinaţia „locuri de parcare autoturisme” 

 

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

Analizând cererea nr. 3415/29.01.2014  a S.C.  ALISTOR COMEXIM S.R.L., prin administrator Ionescu Ioan, 

prin care s-a solicitat concesionarea unei suprafețe de teren, lângă imobilul proprietate al S.C. ALISTOR COMEXIM 

S.R.L., în vederea amenajării unor locuri de parcare pentru clienții firmei; 

Având în vedere dispozitiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. nr.77/19.06.2014 privind aprobarea 

documentației cadastrale de dezlipire imobil – teren înscris în C.F. nr. 104963 Săcele, nr.cad. 104963, în suprafață de 

23820 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet; ale H.C.L. nr. 104/18.09.2014 privind aprobarea 

documentației cadastrale alipire imobile cu nr. cad.110460, în suprafață de 1573 mp și nr.top. 9037/2/1, 9038/2/1, 

9041/1/2/1, 9042/2/1, 9043/2/1, în suprafață de 67 mp, situate în intravilanul Municipiului Săcele, zona Brădet și ale 

H.C.L. nr. 64/23.04.2015  privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire imobil-teren înscris în C.F. nr. 

111325 Săcele, nr. cad.111325, în suprafață de 1640 mp, situat în intravilanul Municipiului Săcele, precum și faptul că 

terenul în cauză este proprietatea privată a Statului Român, cu drept de administrare Primaăria Orașului Săcele, conform 

Extrasului de Carte Funciara emis în baza cererii nr. 55060/28.05.2015 de catre O.C.P.I.  Brașov  și, totodată, că  nu face 

obiectul nici unei revendicări din partea foștilor proprietari; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 36689/19 .06.2015 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 
Văzând prevederile Raportului de evaluare nr. 6755/2015, întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L., în vederea 

concesionării; 

             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. (1) şi alin. (2) 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 a terenului în suprafață de 1.200 mp,  înscris în C.F. nr.111819  Săcele, 

sub nr.cad.111918, situat în Municipiul Săcele, zona Brădet, înregistrat sub nr. 6755 /2015 şi întocmit de S.C. DANINA 

STAR S.R.L. 

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, pe durata existenței construcției, a terenului în suprafață 

de 1.200 mp, aflat în domeniul privat al Statului Român, cu drept de administrare Primăria Municipiului Săcele, înscris 

în CF nr. 111819 Săcele, sub nr.cad.111819, situat în Municipiul Săcele, zona Brădet, cu destinaţia „locuri de parcare 

autoturisme”. 

 Art. 3. Se aprobă redevență de 160 euro/lună, fără T.V.A.  care va fi achitată în lei, la cursul B.N.R. din ziua 

plăţii, perioada de recuperarea a valorii terenului fiind de 15 ani. 

Art. 4. 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 prezenţi la şedinţă: 16 (la momentul votului) 

Nr. consilierilor în funcţie: 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 

- 3 ex. Biroul Urbanism. Patrimoniu 

 


