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                         HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind atribuirea, in folosinta gratuita, a unei suprafete de teren de 1 mp in Municipiul Sacele, 

pentru amplasarea unei statii de protectie catodica pe reteaua de distributie gaze, pe durata existentei 

instalatiei de protectie catodica 

 

     Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de 21.05.2015. 

      Analizând cererea nr.6620/ 06.03.2015, formulata de S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., inregistrata 

la Primaria Municipiului Sacele sub nr.9061/09.03.2015 prin care se solicita acordarea in folosinta gratuita, a unui 

teren in suprafata de 1 mp pe domeniul public, necesar pentru a amplasa o Statie de protectie catodica (SPC) in 

Municipiul Sacele - zona str. Ady Endre intersectie cu str. Alexandru Lapedatu, pe durata existentei  instalatiei de 

protectie catodica; 

       Având în vedere prevederile Legii nr. 123 din 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, Raportul de specialitate nr. 17107 din 07.05.2015 întocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu 

şi Avizele Comisiilor de specialitate; 

      In temeiul dispozitiilor art.10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.c), art. 45 alin. (3); art. 61 alin. (2) si art. 

115 alin. (1) lit. b) , art. 124 şi art. 117 lit. a) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

     Art.1. Se aproba atribuirea, in folosinta gratuita, a unei suprafete de teren de 1 mp in Municipiul Sacele - 

zona str. Ady Endre intersectie cu str. Alexandru Lapedatu, in vederea amplasarii unei Statii de Protectie Catodica 

(SPC), pe durata existentei instalatiei de protectie catodica, catre S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. 

     Art. 2. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5  ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  15 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15 
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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 

- 1 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 


