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           HOTĂRÂREA       Nr. 80                                                                   Data: 21.05.2015 
 

                         

 

                HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind darea în administrare, a bunului aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în 

Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.111, înscris în C.F. nr. 100160 Săcele, sub nr. top. 211/1, 

construcții și teren în suprafața de 4.497 mp, către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A. 

  

 

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

21.05.2015. 

          Analizand adresa nr.2339/11.05.2015 inaintata de catre Regia Publica Locala a Padurilor 

Sacele – R.A. si inregistrata la Primaria Municipiului Sacele sub nr.17680/11.05.2015, prin care 

solicita preluarea sediului R.A.G.C.P.S. Sacele R.A. din Municipiul Sacele, B-dul George 

Moroianu nr.111(cladire si teren), in vederea repararii si modernizarii, precum si faptul ca imobilul 

in cauza, inscris in CF nr. 100160 Sacele, sub nr. top. 211/1, constructii si teren in suprafata de 

4.497 mp, proprietar tabular fiind Statul Roman si cu administrare operativa catre R.A.G.C.P.S. 

Sacele R.A., conform extrasului de carte funciara, face parte din domeniul public al Municipiului 

Sacele; 

          Vǎzând Raportul de specialitate nr. 18347/14.05.2015 întocmit de Biroul Urbanism, 

Patrimoniu, Avizele Comisiilor de specialitate şi amendamentul propus de catre D-nul consilier 

local Popa Cristian-Marius; 

          Avand in vedere prevederile art. 866, art. 867, art. 868  alin. (1), art. 2147 Noul C. civ. si ale 

Anexei nr.5, poz.16. la H.G. nr.972/2002 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului 

public al Municipiului Sacele; 

          In temeiul dispozitiilor art.10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.c), alin. (5) lit.a), art. 45 alin. (3), 

art. 61 alin. (2), al art.115 alin. (1) lit. b), al art. 123 alin. (1) si art. 117 lit. a) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 

ale art. 43, art. 47 alin. (1) din O.G. nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art.1. Se aproba darea in administrare, a bunului aflat in domeniul public al Municipiului 

Sacele, situat in Municipiul Sacele, B-dul George Moroianu nr.111, inscris in CF nr. 100160 

Sacele, sub nr. top. 211/1, constructii si teren in suprafata de 4.497 mp, catre Regia Publica Locala 

a Padurilor Sacele – R.A.  
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         Art.2. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A, in calitate de titular al dreptului de 

administrare, va intreprinde, in regim de urgenta, toate demersurile pentru actualizarea tabulara a 

imobilului mentionat la art. 1 din prezenta hotarare si va efectua lucrarile de reparatii si 

modernizare cu privire la acest imobil. 

 

         Art.3. Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A, in calitate de titular al dreptului de 

administrare al imobilului mentionat la art. 1 din prezenta hotarare, va atribui in folosinta gratuita, 

catre R.A.G.C.P.S. Sacele R.A., spatiile din cadrul imobilului pe care aceasta din urma le 

utilizeaza, prin incheierea unui contract de comodat, in acest sens. 

 

       

        Art.4. Primarul Municipiului Săcele si Regia Publica Locala a Padurilor Sacele – R.A 

răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT 

    CONSILIER   LOCAL                       SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

RUGACS CAROL LUDOVIC                             C.J.  GORAN ADRIANA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat:  6  ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  14 voturi pentru, 1 abținere 

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 

- 1 ex R.P.L.P. Sacele 

 

 

 


