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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

     privind propunerea pentru schimbarea destinaţiei de folosinţă a imobilului, aflat în domeniul public 

al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr.  20, înscris în C.F. nr. 105217, 

nr. top. 6424/2/2/6, din  „cămin – internat” în  „bloc de locuințe” 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 29.10.2015, 

             Analizând adresa Ministerului Educației și Cercetarii Științifice nr.  52877/14.10.2015, înregistrată la 

Primăria Municipiului Săcele sub nr. 54527/20.10.2015, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că, pentru a 

emite avizul conform de schimbare a destinației de folosinţă a imobilului situat in Municipiul Săcele , Al. EP. 

Popeea nr.  20, din  „cămin – internat”  în „bloc de locuințe”, este necesară adoptarea unei hotărâri de 

Consiliul Local  în acest sens; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 55390/22.10.2015 al   Compartimentului  Coordonare Unități de 

Învățământ, Bibliotecă, Spital şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

          Având în vedere  prevederile Legii nr. 1/2011 a Educației nationale, ale Anexei nr. 5 la H.G. nr. 

972/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din Județul Brașov; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 98 din 2015 privind actualizarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele;  

           În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2),  lit. c), alin. (9); al art. 61 alin. (2); al art. 115 alin. (1) lit. b); al art. 

117 lit. a); al  art. 119 şi art. al 120 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 aprobă propunerea pentru schimbarea destinaţiei de folosinţă a imobilului situat în 

Municipiul Săcele,  str. Al. EP.  Popeea nr.  20, înscris în Cartea Funciara nr. 105217, nr. top. 6424/2/2/6, 

înscris în domeniul public al Municipiului Săcele, la poziţia nr. 349, din  „cămin – internat”  în  „bloc de 

locuințe”.   

 

         Art.2. Schimbarea destinaţiei de folosinţă a imobilului arătat la art. 1  va interveni de la data obţinerii 

avizului conform  al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, urmând a se modifica, în mod 

corespunzător, şi în lista bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Săcele.  

 

         Art. 3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   
 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
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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.  Comp. Coordonare Unități de Învățământ, Bibliotecă, Spital  

 


