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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

  

privind stabilirea condiţiilor necesare pentru trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum, în 

proprietatea publică a Municipiului Săcele 

 

         Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în ședință ordinară din data de 29.10.2015, 

         Analizând necesitatea reglementării situației terenurilor proprietate privată cu destinația de drum; 

         Văzând Raportul de specialitate nr. 55308/22.10.2015 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  Avizele Comisiilor de 

specialitate; 

         Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; ale Ordinului nr. 134/2009, pentru modificarea și completarea Regulamentului privind 

conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara; ale Legii nr. 

7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și ale Ordinului nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea și realizarea străzilor in localitățile urbane; 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. d), alin. (6), lit.a), pct.13; al art. 39, alin.(1); al art.45, alin.(1); al art. 61 

alin. (2); al art. 117 lit. a)  și al art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se stabilesc condițiile necesare includerii în proprietatea publică a Municipiului Sacele a terenurilor 

private cu destinația de drum, conform documentațiilor de urbanism aprobate, dupa cum urmează:  

- drumul propus va respecta condițiile impuse prin documentațiile de urbanism aprobate și vizate spre 

neschimbare; 

- se va prezenta extrasul de Carte Funciară în care să fie înscris drumul propus și documentația cadastrală 

aferentă, întocmită cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate și vizate spre neschimbare; 

- se va întocmi procesul verbal de trasare (conform prevederilor legislative în vigoare) a drumului propus, 

conform documentațiilor cadastrale avizate; 

- se va întocmi act de donație în formă autentică de către proprietari. 

 

Art. 2.   Consiliul Local, prin hotărâre, va accepta ofertele de donație pentru terenuri. 

 

Art. 3. (1) Fac obiectul prezentei hotărâri drumurile propuse, care se încadrează în cele de categoria a – II- a, 

categoria a- III- a si categoria a- IV-a, conform Ordinului nr. 49/1998. 

 

            (2) Condițiile tehnice de proiectare pentru aceste categorii de drumuri sunt: străzi de categoria a- II-a de 

legatură, cu 4 benzi de circulație, având lățimea benzii carosabile de 3,5 m, străzi de categoria a- III-a colectoare, cu 2 

benzi de circulație, având lățimea benzii carosabile de 3 -3,5 m și străzi de categoria a- IV-a de folosință locală, cu o 

bandă de circulație, având lățimea benzii carosabile de 3 - 3,5 m.   

            (3) Distanțele dintre fronturile construcțiilor situate pe părțile laterale ale străzii vor fi după cum 

urmează: 

 

- două benzi, fără pomi, între 9 – 13 metri, în funcție de lățimea trotuarelor; 

- două benzi, cu pomi, stâlpi și rețele subterane edilitare, între 14 – 16 metri, în funcție de lățimea trotuarelor; 

- patru benzi, cu pomi și stâlpi la marginea trotuarului, 25 metri. 
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           (4) Zona străzilor din localitățile urbane include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, 

trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora.  

           (5) Pe sectoarele de străzi fără canalizare pluvială, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri 

amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de sigurață a străzilor. 

 

Art. 4.   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/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Biroului Urbanism, Patrimoniu 


