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HOTĂRÂREA       Nr. 72                                                          Data: 21.05.2015 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind  aprobarea Documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului inscris in CF nr. 105675, sub nr. cad. 

105675, in suprafata de 452.467 mp, aflat in proprietatea privata a Municipiului Sacele, trecerea in 

proprietate publica a Municipiului Sacele, a suprafetei de teren de 4.000 mp identificat sub nr.cadastral 

111789,  avand destinatia de cimitir si atribuirea in folosinta gratuita a acesteia catre Parohia Ortodoxa 

Sacele-Garcini, precum si trecerea in proprietate publica a Municipiului Sacele, a suprafetei de teren de 

1.358 mp identificata cu nr. cadastral 111790 avand destinatia de drum 
 

 

 

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

           Analizând necesitatea infiintarii unui cimitir in zona Garcini, precum si dispozitiile Hotararii de Consiliul Local 

nr. 5 din 22.01.2015 pentru acordul de principiu privind dezmembrarea unei suprafete de 2.000 mp din imobilul 

identificat in C.F. 105675 Sacele, sub nr. cad. 105675, in suprafata de 452.467 mp, aflate in proprietatea privata a 

Municipiului Sacele, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa Sacele-Garcini, cu destinatia de 

cimitir; 

          Având în vedere prevederile  Legii nr.102/2014 privind cimitirele,crematoriile umane si serviciile funerare, ale 

Legii nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 

art. 874 Noul C. civ.; Raportul de specialitate nr.18110/13.05.2015 întocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu şi 

Avizele Comisiilor de specialitate; 

           În temeiul  prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2) lit c), lit d); alin. (5) lit. c); alin(6), lit.c); art 45 alin. (3); art. 61 

alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b), art. 124 si art. 117 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

       Art.1. Se aproba dezmembrarea in 3 loturi, a imobilului inscris in CF nr. 105675, sub nr. cad. 105675, in 

suprafata de 452.467 mp, aflat in proprietatea privata a Municipiului Sacele, conform Documentatiei 

cadastrale de dezlipire nr. 8/2015, intocmita de ing. Pupaza Cristian, astfel : 

-Lotul nr. 1, cu nr. cad. 111788, in suprafata de 447.109 mp; 

-Lotul nr. 2, cu nr. cad. 111789, in suprafata de 4.000 mp; 

-Lotul nr. 3, cu nr. cad. 111790, in suprafata de 1.358 mp. 

 

        Art. 2. Se aproba trecerea in proprietate publica a Municipiului Sacele, a suprafetei de teren de 4.000 mp 

identificat sub nr.cadastral 111789,  cu destinatia de cimitir. 

   

        Art.3. Se aproba atribuirea, in folosinta gratuita, a suprafetei de teren, aratate la art. 1 din prezenta hotarare, pe 

durata existentei cimitirului, catre Parohia Ortodoxa Sacele-Garcini. 

 



        Art.4. Se aproba trecerea in proprietate publica a Municipiului Sacele, a suprafetei de teren de 1.358 mp, 

identificata sub nr. cadastral 111790, cu destinatia de drum. 

        

       Art.5.  In buget se vor aloca sumele necesare in vederea intocmirii documentatiilor de urbanism  pentru 

infiintarea cimitirului. 

 

      Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Săcele. 

        

            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                          CONTRASEMNAT 

                CONSILIER   LOCAL                                SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        RUGACS CAROL LUDOVIC                                       C.J.  GORAN ADRIANA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5  ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  15 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 


