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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 227/29.11.2007 privind transmiterea a 

două imobile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe,  în vederea realizării unor construcţii de locuinţe pentru 

tineret 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.03.2015, 

            Analizând Extrasul de carte funciară din care rezultă că terenul sub nr. top. 7141/48/1/1/1/23/2, înscris în 

C.F. vechi nr. 4915 Satulung şi înscris în C.F. nou 102929 Săcele, sub nr. cadastral 102928, are o suprafaţă de 

3.765 mp, în loc de 2.359,25 mp; adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. 3853 din 12.03.2015, 

înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 10035 din 13.03.2015 prin care ne solicită Hotărârea de 

Consiliul Local de modificare a suprafeţei terenului arătat mai sus; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 10096/13.03.2015  al Biroului Investiţii Implementare, Derulare 

proiecte cu fonduri internaţionale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de 

Consiliul Local nr. 227/29.11.2007 privind transmiterea a două imobile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe în 

vederea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineret; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c); al art. 43 alin. (1); 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. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se modifică art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 227/29.11.2007 privind transmiterea a 

două imobile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe în vederea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineret, 

şi va avea următorul cuprins : „Se transmite, în folosinţă gratuită, terenul situat în Municipiul Săcele, Aleea 

Episcop Popeea FN, înscris în C.F. 102929 Săcele, sub nr. cadastral 102929, în suprafaţă de 3.765 mp, în 

vederea includerii în programul ANL-locuinţe pentru tineret”. 

Art. 2. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    RACOŞ ELENA-MIHAELA                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 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  

-    2 ex. Biroul Investiţii Implementare, Derulare proiecte cu fonduri internaţionale 

    


