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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului 

“Centru de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc” 

 

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

        Analizand obligativitatea trecerii in domeniul public al Municipiului Sacele, a imobilului “Centru 

de zi pentru copii aflati in situatii de risc”, ca bun public de interes local, in urma finalizarii lucrarilor 

de construire; 

       Avand in vedere prevederile art. 3 si ale pct. 5 din Anexa III la Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       Vazand Raportul de specialitate nr. 18118/ 13.05.2015 intocmit de  Biroul Urbanism, Patrimoniu 

şi avizele comisiilor de specialitate; 

        In temeiul dispozitiilor art.10; art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.c), lit.d), alin. 6 lit. a) pct. 2; art. 45 

alin. (1); art. 61 alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) si art. 117 lit. a) din Legea nr. 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 trecerea in domeniul public al Municipiului Sacele, a imobilului “Centru de zi 

pentru copii aflati in situatii de risc”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

        Art.2. 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/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 

 

 


